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Deve mi, kuş mu? r Sevyet ...... l 
teltlljl 

Vatandaş, f ısıltıga 
dikkat et Mahlut yağ işi, yolsuzlukların 

tasfiyesi sırasında ele alınacak 
ip uçlarmdan biridir 

Yozon: Ahmet Emin YALMAN 

A rucara, ~ (Tc~fonla) - ,-F:::=::;;;:::.-.. .,.:::::::1=:=:::::::;ıı:;::::::;::=s::::=ı;aı-.... 11m-m::::::., 
Büyük "M11let Meclisinde 1 

kabul edilen bir kanuna dayana· 
rak hükCımet, yolsuzluklara v_e 
vazife suııstımallerinc karşı bır 
mücadele açmış bulunuyor. Va
zifcsındc yolsuzluk yapan memur· 
fa~ hakkında böyle hassasiyet 
gosterilmcsı çok yerinde bir pren
siptir. 

Ti.ıccar ve mnteahhitlcr; vıc· 
dan, kanun ve kendi hakiki men
faatleri namına umumi menfaate 
Gaygı göstermeğe mecbur olmakla 
beraber mhayet: ,Ben hususi 
tııcnfoat aramağı iş edinmiş bir 
adamım ..• ., diye kendi kendfferi- I 

ne b'ır yafta yapıştırmış ve bu sı.. 
faUa apaçık öteye çckihnJş adam· 
lnrdır. Halbuki memur devlet ve 
ıtılllct menfaatini korumak üzere 
kuHanılan, 0 sıfatla vazife alan 
kencıısıne saldhıyet emniyet ecJl
len l>ır adamdır. Bir bah iş mu· 
kabilındc millet menfaatini çiğ. 
ncrse, vazücslnl ihmal veya sui· 
1 t' s ımaı ederse emanete hıyanet et-
miş V<? cinayetlerin en büyüğilnü 
işlemiş olur. Mılll bünyenin sağ· 
lam ve zındc kalması için böyle 
unsurların esaslı bir tasfiyeye uğ
raması ve iyiye doğru istifaların 
devam etmesi ıth:ımdır. 

Faknt vazifesini yapmayanlar 
nasıl keşfedilecek? Milli bir bün
Y<'yf rontgen munycncslnden ge. 
ı;ırerck 'ıyl ile kötüyü ayırmak 
lmkıinı yok. Memurun zahiri ya-
ayışma bakarak bir •ftkiint Yer

mek IAzım gelecekse belki de b ir 
kısım suçlular tutulacak fakat 
minareyi çalarken kılıfını' hazır
layan, etrafta hiç bir iz bırakma
yan asıl yavuzlar, ~kayı kurta· 
racak. 
Başka ne usule milracaat edile. 

cck olursa olsun herhalde IJ\.lrada, 
burada beliren ipuçlarının sonuna 
kadar takibi temlzl.k gayesi ba· 
kımından ltızımdır. 

Böyle bir sıkı takip, havayı dü
zeltmek bakımından çok faydalı 
olabilir. 
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Ruslar ilerlemeye 
Almanlar çevirme

ye çalışıyorlar 
Taganrogcla da Rus taorruz~nun 
Doneçte harbin geni~iyeceğini 

başlaması 
belirtmektedir Yağ mescles. günün lhtly~ları 

arasında epeyce yer almaktadır. 

İşte bu meselede ele alınacak ı;ır r~------------, ı r Y. 
takım ıpuçıarı bulunduğuna ina- , Al•n •e-- • · azan : J 
nıyoruz. w'l' 1 _ lllıa HBO 
~ledlye Koop('ratifi adh bir teldlll __J 

~cvcltuşu var ki bazan devedir, R 
1 

L emhııgred Cflflhellhtde lııM'eket 
azan kuştur. Bazan Belt>diyeye u s a r 1 n ~"9tt R_..Nsıclır. Bu 

l'aslanarak inhisarlar, imt~yazlar 
sahibi olnn bir teşcldtUldür; bazan Cf'p)ttt-mn 1'ir çok ke&imlerhtde, tuık, 
!'fa: ~clediyc ile hiç blr a?Akası 

1 
to~u ve 11!:aklarla ~eet~kı.~ B11t1 

~~~:~1#u:c::;.ı!~~ı ~ahsıyeti taarruz ar 1 :~·:::!o ~~la~~r::r b:-::;: 
ruıılardan onemıı Mtlcele r akhklan 

Bu kooperatifin bir mfidiiril k 1 k 
1 
d Cörültnemekted.lr. Almanlar Volkof 

Var ki bir batcıma göre maaşlı bir a 1 m a 1 nelırı ltoyunda &irS,tiklerl taarnu:-
~etllUr<iur. Fakat ayni zam&nda lar_ıa a-ıarı bfraz ,arka dej'nl aür· 
ı.:ccardır. Fakat nasıl tüccar? İs. rnü,ıer : yani ~nlD~rad pmlzean 
~ nbul Belediyesinin admdan ve ile RIM &eyyar ...... areımulakl 
ni ~diy(! Memurları Kooperatifi- MÜ t tefi k le r in mesafeyi b ir pa~a Ula& ~·ta 
bin lllek~nlzrnasından dilediği gL m\l\·atfa.k olmutJardı. ~· l'e 

husu~ı t ceretl için lstıf.adc et· 2 krUVQZÖr, 5 deniz ~n giıiJll Wl&"MlndMI &1111 ortt.-
~e-ft surctnc tüccar. MeselA Bele- ları bii;riik bir taarruda Uerlem~-
li 'Ye K<>operatlflne senede 2500 altı Ve 2 muhribi dll(çe, Letı.lnrett möüri~rhtta AJ. 

ra g b. bır para vererek bu koo· b ld ınan malıM>ara ~rlnl YMmMı 
:cratırın ııdınr kullanmak imtlya. atırı l IH-kıea~. • 

lkr'ı satın almış ve bizzat kendi.si M ' R 1 erkeute ll11Hnla ~inft ya· 
k um a bir ko11ckt'i! şırkct ı 

Urarak b 1 Kerç yarımo..Jastnda n Bf.jel· böl«f'llllnde ltlr kıııç . .. lht •11-
tlf u mt.yazdan bü..,_·ük t.s· O re ~ ad ı , ... 7.r ~7.ii MuilM'ef>ew olnt ... -
1 ctı ~ e~ etmiştir. Sıhhiye VckA- arfık düşman kof m{J dr ı.a da •-11mı durum11 detı,ttret'tk 
:ıld e <'rhalde (Del<'dlye) adına bir nf' tf<'e dfttftrntanu,ttr. AIK'ak 
~a:narak V<' kanunların mahhit Bcrlin, 21 (A.A.) - Alman or. geçen J&7. Alma nlar Mffko~aya e• 

Yııpılınasını rncnrdcn madde· duları başkomutanlığının tebliğ " · :f>k K n 
(Oe\•amı Sa. 3, Sil. 4 de) *§* (De ..,_ • · SU 8 .... , . !. a nln Mtlk-tkHle l'Ok1"mu~· ,,·amı :.,,,.. .. , . ._ >+< 

(Denmı Sa . S, Sii. 1 de) -

( "" Dlln ak,ıun 

saat 18,30 da F.· 
minönU bölgeııl 

ilk okulları E· 
mlnönU Halke· 
vinde bir mllsa· 
nıerc \'<-rrıı 11,'ler
dır. Müsamere· 
de Vali ve Bele· 
diye reisi Dr. 
LQt!I Kırdar, 

Belediye reilı 

nıua\'ln ı L Olfl 
Ak90y ve Maa
rif mfidürU Muh· 
ıııin Bin.al hazır 

bulunmu~lar<lır . 

Alman 
çevirme hare- Fısıltı ve şayialar, sonunda bizi 
keti netice rahatsız edecek bu haberler, 

vermedi sinir harbinin Öncüleridir 
K er ç te şiddetli 
çarpışmalar oluyor 

Leningrad' da çetin 
muharebeler oluyorl 
Moskova, 21 (A.A.) - Timoçen· 

ko ordusu Harkof cephesinde IJerlc.
mektedir. Almanların Harkof'u 120 
kilometre cenup doğusunda yandan 
çevirme hareketi hl9blr netice ver
memi,tir. 

Qece yarısı neşredilen Rus teb~iğl 
Alman taarruzlarının tardedildlğin· 

den ıba.hsetmektedlr. Kerç yarımada
sında. doğu kısımda .şlddeUI çarpış
malar olmaktadır. 

Sovyet başkomntanhğı bir hafta 
içlnde Almanların ikl kere neşret-

lngiliz 
uçaklarının 

faaliyeti arttı 

Mannheim, Saint 
Nozaire yeniden 

bombalandı 

İngilizler her gece 1000 
uçakla taarruz edebile· 
ceklerini bildiriyorlar 

Londra. 21 (A.A.) - Bir gecede 
Ingillz hıwa alanlarından 1000 uı;;a· 
ğın havalanması ihtlmallnden bah. 
solunnıaktadır. Brıtanyada bunların 

kullanılmaları için kiıfl miktarda ha. 
Vd alanı vardır. 

Mannheıın'n karşı yapılan son ha
va taarruzu rn son tipte uı;aklarle. 
yapılını~tı. Bunlar •10.000 yangın 

bombası taşıma.kta ldıler. 

Sınat binalal'Cla, fabrikalarda bir 
çok yangınlar çıkarılmıştır. Salı ge. 
cesi Brıtanyadan hareket eden uçak
ların 3/ • Mannhelm'a taarruz etmlı, 
geri kalanları Saint Nazalre'de gemı 
inşa yerlerine hilcum etmişler ve dUş· 
man sularına mayin dökmil~erdlr. 

BUtin bu hareketlerden yalnrz 12 
OOmba \'6 2 R\' uçağımız kayıptır, 

r------- -----............... -4UY"'~ <aMUJ4lQ.F ar, 
) Ankara, 21 (Radyo Gazetesi) _ Barış lçklde, Tanıdığınıza veya tanımadığınraa rastlım;mız. Size ~ 
) düşmanı olmıyan memleketlerin daltHlnl karıştır· mühim bir şey tevdi cdeccJ...llllŞ gibi yaklaşır: 

1 
mak, aıtust etmek gayesile yapılan fısıltıların bi:ı:im - Haberiniz var mı? 
de aramıza karışanlarmı hatırlatnıak fsUy<ıruz. Siz de eesinlzl alçaltarak sorarsınız: ( 

Harp, sinir ve yıpratma harbidir. Barış içinde bu· - Hayır ola! O anlatır: J 
ı.:un~n ~arafsız memleketlerde bu s!IA.h ga~t se~t~ _ -- _ - ___ -- c:.:-:::.=:::-_s::._il._' ::_>} ~ 
___ .....,.._..._...~UJLSUF<4UVWUHV<SJlLF._.~LW44-

Atlee diy~r ki: 

Çabuk coşmak 
adetimiz 
değildir 

Fakat bir kere 
atıldık mı, tam 

atılırız 
Londra, 21 (A.A.) Bugün 

denizaşırı birl:ğinde l:>lr nutuk 
söyliyen M. Attlce, Rusların Al· 
manlara verdikleri sert cevabı 
m~thetmiş ve nutkuna şöyle de· 
vam etmiştir: 

11- B"zim de planlarımız var, 
fakat bur.lan size ifşa ctmıyccc

ğim. Milstakbel harekc~er hak
k"lnda herhar:gl bir şeyi söylem~k 
Jmklın1 yoktur. Çabuk çoşın..k 
fıdctlmi,z değildir, fakat b.r kere 
de atıldık mı tam atılırız. a 

Attlee, İngıllz milletleri camia· 
sının harpten her vakltklrıdcn 

daha kuvvetli çıkacağından emın 

olduğunu ilave etmi~tir. 

Prinz Eugen zorla bir 
limana kaçabildi 

Londra. - Prlnz 

Başvekil, Hava 
Kurumunda 

Dr. Refik Saydam, Kurumun 
çalışmalarını inceledi 

Ankara, 21 (A.A.) - Başvekil,---
Dr. Refik Saydam bu sabah Tilrk ..,.ı--.ı-.ııııı111111ıııııı.111111111111ıı_....-_._...._,...,. 
Hava l\'.urumunu şereflendirerek ku· 

rumun çalışmalarını lncelemtşler ve B e r e k e t ı ı· 
5 haziranda toplanacak sekizinci, 

l kurultaya alt hazırlıkları gözden ge
l 

çlrerek baı~kan Erzurum mebusu 

Koçal<'a direktifler vermişlerdir. yagv mu rl ar 
Vekiller Heyeti toplandı 

Ankara, 21 {A. A.) icra vekil· ) 
!eri heyell bugUn saat 15,30 da Baş-·) ,f d ı 
~~=-:~tt;eı:;~~k:l ~;;;ı~ı:,~:~~ ~ 1 u ev a m e 1 yor 
tısır.ı yapmıştır. 

Fransa -ltalya Cenup vilay etle-
.. b J • 'i rinde de yaJmur-

m u nase et erı j /ar haşladı 
çok fena Ankara, 21 (Telefonla) - Mete-

Ankara, 21 (Radyo Gautesi) orok>Jt uJRUm müdtırlüğünden bugün 
Londı a radyosu fran.sızca neşriyatın- aldığımız maUtn1ata göre, Tir.kiye· 
da ltalyanın Koı·slka. Tunus, Nisl 

nln her tareflııda fll)~alı ;yağmurlar 
işgal etmek için donanmasını hare-
ket~ ~tlrdiğl takdirde Fransanın da devam etmektedir. Anadolu yaylası· 
mukabele edeceğini .söylemiştir. Rnd- nın bir çok tarı.narına yeniden yağ
yo ıtalyan donanmasından 70 par- nmr yağilığı gibi bir aydanbeFi yağ· 
çanın batınlmış olduğunu ve 33 ta· mur görmeyen ~nup bölgelerinde de 
nes"1in de hasara uğradığını hatır-
latarak Fransız donanmamnın ltal· yağmurlar blV}lamı~. bu arada son 24 

yan donanmasından daha kuvveUi l saat znrfında Adana ve Sıll!keyc de 
bulunduğunu söylemiştir. yağmur düşmilştilr. 

Bir latifenin tesirleri 
( 
Amerika mebusları, 

') 
kendi 

kendilerine tekaüt maaşı bağ
lıyorlar. Halk: "Vay mebuslar 
yardıma muhtaçmış!,, diye 
garip iane paketleri yağdırıyor 

Aynı gece lngiltereyc taarruz eden .Meı-i&ra 1-ne dJye sönderllen koltuk değnf'klcrl 
Alman uçaklarının sayısı 30 du. 

Bir ba,ka hediye: Takma bacak 
( l'ar.ısı 3 üncü sayfada) 
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Deıre~eyHk ve ==,I Şehir 

topırc§l~ - ~aıv=a=s=o =-~ Haberleri 
Toprak davası vakit geçiril- 1 Beyaz peynir 

===[_=::__o_E_N_ız_c_ıG _o_z_o_·v_L_E_==J=~ 
İkinci cephe lôfforı dolaş.arken -

~eden halledilmeliydi · 120 kuruş 
Avrupaga asker 

Yazan: Cemal BARDAKÇI 1 çıkarılabilir mi? Sütten yapılan diğer 
maddelerin fiyatları da 

- 20- lora bu toprakları satın cılabilmC'k f b't d'ld' 
h3kkırır da vermıst. Fakat bu şe. e S 1 e 1 1 

M übarck :\ urdumuLun. csk kıllerle toprak sah b olan koylü- ı-~iyat 'M.ürakabc komisyonu 
O
., ilkbahar toarmzlarına da

ir ha~rler etrafa yayı· 

lırkcn ikinci bir cephenin de 
kurulması hakkında b'n türlü 
şayıalar, demeçler ortalığı kap
lıyordu. Rusyaııın Amerika sd • 
rl çabuk yardımların yapılabil
mesi, ikinci blr ceplıenin açıl
ması için: mUllefikl<>r.nl ış başı· 

na ç;;gırıyor. Dığer biri ikinci 
cephe açmaınn zamanı hcııUz 

uzerc motosiklet ctızütamı. 

2 - Ağır tank llv2sı. (4 alay, 
dört tank taburur.dön mlirekkep 
tir.) {Beher taburda (100) adet 
medyum, hafif, ağır tnnk vardır. 

3 - Medyum tank ciizütamı. 

rn~her taburda (100) adet med
yum, hafif, ağır tank vardır. 

4 - Hafif tank cüzütamı. (Be
her tabu~ (100) adet medyum. 
hafif, ağır tank vardır. 

getırirııeniz hayrcle düşersiniz 
Böyle bir tümenı taşıyan gem.
terin bunları karaya çıkarabll
mcs! için düşman sahilinin her 
noktasında muntazam vasıtalar 
bulmak imkanı yoktur. Çıkarm 
hareketini herharqti bir f:Jhllc 
yapabilmek için böyle ağır mrıl

zcmeyi genıılerdcn scıhil<' götli· 
recek seyyar liman vasıtalarını 
da lüzumunda beraber göturmck 

icap eder. 

devrrlerdc stirgün yer. sa- lerın köylerını t<>rkcdcrek baeka dün öğleden ııonra Bölge İase mü
yt\an bu çok f~yrzli güzelım par-

1 
turaflarda, şehırlere kaçmış olduk diirlüğilndc toplnnmış ve Tıcarct 

çalıırı u~rindc, dığC'r taraflarında ları gorfılmuştü. Çunkü kim ip. Vekatot tarafından esasları b"ldl· 
da c:Kduıu &ıbi, her şey, her şey Udai usullerle yapılıyordu. Bu yüz rllen peynir, tereyağı, krema. yo. 
ı.hmal edilmış, kendi halıne terke- den toprağın verim pek az olu. ğurt fiyatlarını tesblt etml~tır. 
dıt~f. Gbrulecek, yapılaeak iş. yordu. Ara sıra kuraklık ta ekin- Kararlaştırılan esaslara göre, 
le!" 11:.a~rmıııda daf:lar gibt yığın- lerı yakıp kavuruyordu Çift hay- beyaz peynırler tam yaglı toptan 
ar teşkil ediyordu. Hükümelın bu- vanları telef olunca parasızlıktan 100, peraker.de 120, yarım yağlı 

tun şubeleri, makkemek>r, yenı hemen yenılerlnl teckırik eylemek toptan 87, perakende 105, az yağ
baştan JSiaha, duzıcnlenmıyc muh- mklinı bulunamıyordu. Bu sebep.. lılnr toplan 70, perakende 85 ku
teç bır durumda bulunuyordu. ı 1crden koylüler b<>gazlarına kadar ruştur. 
Buyük kuçt.ıic tckmn mc..'llurların borca batmışlardı. Vergilerini, Tulum peynirleri tam yağlı top· 
kafalarından, geçmiş ıdarelerdcn borçlarını, aldıkları topraklnrı'l tan 120, perakende 140, yarım 
artakalmış otu zihniyetleri, köhne taksftlerini ödemek şöyle dursun, yağlı toptan 105, perakende 120 
anane ve akklcler sökup rıtmak, karınlarını bile doyuramaz olmuş· kuruştur. 

gelmediğini söy 
lüyor. Birbir,
ne aykırı ımü
talblar dünya 

umumt düşü

nüşlerini şaşırt 
rnak için bin 
tiirlii propa

1 
yazan : ' Böyle büyük 

bir kafileyi düş-

H üs a m e f f İn ÜLSEL man hava kuv-vetlerinin, de-

l 
ntzaltı gemllc

EE.ki Bahriye :Müsteşarı 
.}ederine, yenı rcJlmln icaplarına lar, sefalete duşmı.işlcrdı. F..ski c. Kaşar peynırler toplan ı 70, pe
uygun olanlarını koymak, herke- slrlik ha?'ntlarını arıyacak. eski rakende 195, ikinci derece ka
se Cazilet, durust çalışmak duygu- efend.lcrınl bıraktıklarına, darılt- şarlar toplan 140, perakende 160 

.:._----------------------------_j,' rinın, sahıl mü-dafaa tertiple· 

su yurt ve mıllet hesabına cera- tıklcırıra ptşman olacak hale gel· kuruştur. 
gat, fcdaka~ık ruhu nı1ılamnk ge. mışlerd · Çokları hükümetlcn ve- Silivrı yoğurdu tam y~ğlı pera
reklyordu Artık herhangi bir Y~ ba~ka mucssesclerden yardım kende 50, kaymak altı, taze yo
yurttaş hükQmet dairelerinde a goremeylnce sclı'lmctı yine onların ğurt perakende 30 kuruııtur. 
sık suratlarla, hakaretlerle 'karşı. kanatları altına sığınmakta bul- "1> 83 nlsbeUnde sOt yağını ha-
lcışmamalı, oralara bir bııba evınc muslardı. \•! tuzsuz tereyağ pcrııkendc 380. 
g>dcr gib gitmeli, gol.~ryuz. Sl'V- Biztm şımdl kurtarmıya çalıştı- .kinci nev. tereyağ 325 kuruştur., 
ı::ı. serkat. kola}lık coreceğtnden 1 ğımız koyıu1erin de ayni {ıkıbete 9·1 r te · 4 h 
\C hakkının mutlaka verilcccğln· f v 1 rzı ay apse 
_,_ 1 k b b 1 ı ugramamalarını saglıyacak tcdbır-uı:n em n o ara aşvura mc ty- mahku"' m old 
d . Muhkeme kapılarında aylarca, ı ler a mak zaruri id · Yoksa b r U 
) ıllarca surunmc.mcli, hak mlerl I mı.iddet sonra durumun eski tas, İdris adında bır adamın tamir 
hakkmın, hayatının, namusunun, esk hamam sözı.inc uygun bır şek. edilmek üzere vcrdıgi elbiseyi 
maltnın, mulk{ınun şaşmaz, yıkıl- le gireceği muhakkaktı. Bu sebep- satmaktan suçlu tcr1J Osmanın 
maz yıkılamaz birer koruyucusu duru,masına dun yedinci asliye 
ıanı~atıydı. le toprak dagıtılırken ayn• zaman- mahkemesinde bakılmış ve suçlu 

Bundan cvvelk yazılarda büyuk da k_o.>·. yardım sandıkları, istıhsal emniyet! • suıitıtlmalden 4 ay hilp
oneml kl6aea bellrlılmiş olan top- ve zıraı .kr<'d kooperaUClcr. kur- se mahkum olmuştur. 
rak da\·ası vakit geçit· lmc~n hkl.. mak, istıhsal masrafını azaltacak, Karnesiz ekmek tt k 

gandalar yapılıyor. Her 
kendi düşüncelerini ller. 
mck içln elindeki bütün 
ları kullanıyor, durgun 
bulandırına~a uğraşıyor. 

taraf 
götür· 
vasıta· 

saları 

Herkes dlişüncesinde serbest· 
lir. Uzakhın bu harbe 'karışmn
mırı mem1Pketlerdc slikunctle 
düşUnen d.mağların d\lşüncelcrl· 
nl de okuyor, lşitıyor, dinliyoruz. 
Bu bakımdan b z de düşündük
lerimizi bir tar::Csız görücü ola
rak ortaya koymak istiyoruz. 

Avrupa kıt'asına bir çıkarma 
hareketi yapılıp yapılamıyacağı. 

nı incelerken durumü bülUn 
'lıQrlığlle görmek ve ona göre bir 
hüküm vermek icap, eder. B r 
neticeye varabilmek l~n evvel~ 
hareket noktasını bulmak la
zımdır. ledılmeliydl. Devlet malı olan a. istıhsall çoğaltacak çareler bulmak 1 sa 1 -

razinin dağıtılmasına başlanması ekım u~rullerlnl ilmin, fennin en !arından Adliyeye 
b.lc köylülerin hükümet etrufmda son terakkilerine göre ıslah et- B ug\in Avrupa kıi'asında 
toplanmasına kcıfl btr lımıl olmuş· mck, yeni .ziraat fıll'tlcrı kullanıl. verild:ler kudretli bir askerJ kuv-
tu. Fakat bu arazı, ihtiyacı kar.,ı. masını temın eylemek, bunun için Galatad:ı fırıncı Aleko ile "Ir'ıs· "' de yer ._ h ı ,- vete sahip bir devletin inılltere 
lıyabileeek mıktarda dcgıkii. Her .>er wtm•r ane er meydana toforos Galatada kasap Olmltri 
çiftçinin kendisini gcçındırebile- getirmek. sonra salgın hııyvan has- ile "lr~ğı Resıme ve bunlar da 1 sahilleri karşısında durmakta 

tnlıklarının da k-kil · k " ' olduğunu ilk evvel gozönilne 
cek bir toprak parçasına sahtp ye bi ~ 0 nu urutmak, aşçı Ovmıınla Nazife karnesiz ck-
mutasarrtC olması mutlaka lazım· rer gumilş şcrıt glbl akıp g.den ilmek vermek ve bu ckmeklcrı y'- geUrmek yerinde olur. Norvec:n 

5 - Ztrhlı vagon (otoınobil) 
ter. 
6 - Tanksavar topu ta~ıyan 

zırl1h vaıo™ar (Car). 
7 - Motörlü vasıtalar fr1.crin

de piyade alayı. 
8 - istl}ıkam malzemesini la

sıyan motörire vasıtalar. 
9 - Sahra topu taşıyan mo· 

törize vasıtalar. Bir topçu alayı. 

10 - Hafif yardım cihazları

nı taşıyan motörize vasıtalar. 

l 1 - Top tamirat atelyelerlni 
taşıyan motörizc vasıtalar. 

12 - Kurm:ay heyeUni, ku· 
mandanları taşıyan motörlze va. 
sıtıılar. 

13 - (30) tayyareden mürek
kep bir tayyare fHosu. 
ndan ibarettir. Bu llimendekl 
motörlü vasıtaların adedi (3000) 
dir. T~ıdıeı efrat (14) bin kişl. 
dn-. 

Bir tümen askeri, bu tümeni 
vardığı yerde dcrhııl kullanmak 
için bcnzln, erzak ve dlier ihti
yaçlarını beraber almak iizere 
denizden nakletmek için lttzım 
olan deniz vasıtalarını gözönüne 

rınln, denizdeki mayin ve dıger 
man'ia vasıtalarının mevcut bu
lıınduğu b r sahile ulaştırımak 
•çın yapılması lazım fedakarlığı 
cliiş!inmek bile işin bi"ıyüklügı.inü 

aöstcrmege yeler. 

la üylc ağır v2sıtalarla dolu 
9' bir kafileyi diişmanın bii

tiln kuvvetile müdafaa elt f:i bir 
sahile emn··yeUe yaklaştırmak 
için uzun zaman evvel bu sahil
ler üzcrir.dc tahribat yapmak 
için uğraşmak lazımdır. Eğer 
çıkarma yapılacak sahil kalkış 
limanından uzaksa çıkarma ka. 
fit~ de 9 kadar büyilk olur. 
Çıkarma kafilesinin uğrayacağı 

kayıpların hemen karşılanması 

için ihtiyat nakil vasıtalarının <la 
bulunması zaruridır. 

Bütiln bunların yekunu bU· 
yük bir ticaret filosunu kaplar. 
Yüzleri çok aşacak olan gemi
ler, onları muhafaza ede<:ek çok 
m~ktarda harp ;cm!lerlnl l~ıtal 
eder. 

İngfltercden Holanda. Fransa, 
(Devanın 3 üncüde) dı. Büyuk araz.ı sahiplerinin elle- nehirlerden faydalanmak yolhırmı ne karnesiz olarak 30 kUTuşa sat- şimallnden İspanya hududuna 

rındek toprak\ rdan kcndllcrlr.c arayıp bularak kuraklıkların za- maktan suçlu olarak Mlltl Korun- kadar Avrupanın garp sahlll bu ~etecek kadarı bırakılarak geri ka. :rarlarını hiç olmazsa kısmen önle- ma mahkt.mcslne verllmlşterdır. kuvvetin lcontrolu altındadır. ,ı-------------------------------
lanı bedel verilerek istimlak cdil· ı mek gerektı. d. 1 Bu kuvvet İngıltercnin askeri 
meli, bu topraklar uzcrınde yıllar-' (ArkMı ~·ar) Ye ıku.e tramvay kudretınin zamanın artacağını 1 
dır es..rler gibi çalışan ç·ftçılere dn c. Bardakc;ı f 1 · k 1 d 1 k düşünmektedir. İki sene evvel 
gıtılmnhydı. Bu suretle hareket et: Se er eri O iri QCO mı j ordu namına disiplinli tek askeri 
melde elde edilecek ilk faydalı ne- Üniversite inkdôp ders- Tren hattı güzergAhında bulu-1 olmıyan !ng'Hercnln zamanla 
tıce şu olacaktı: Köylü sefaletten nan Sirkeci - Yedlkule tram\·ay ordular kurarak bir gUn kıt'a 
~erserilikten kurtularak tarlasına' le rİ im ti h O nl O rı sclerlcrın1 n tatil C<lllce<!ği 'anlaşıl- üzerine çıkarma harekeli yapa· 

İşe ticaret de karıştı 
kdyilne, vatanınu kopmaz, kop .. ~ . maktadır. Bununla beraber 'ihti- c~ını bilmektcd·r· Karşısındil 
rılan1az bağlarla bağlanmış olacak Un -.·crs!tenın biıtun fakultelc-ı yacı k~rşılayacak kadar tel temin bütün devletlerin askeri kudrc. ç ıuı-Kay-l}ek ordusu askerleri j uyanrnamııı. Hasta hugiin altmış ya. 
zaman zaman şu veya bu ciiretki'ı~ r nde İnkılfıp Tarihi ve Tilrkıye edılmlş bulunmaktadır. tini parçalayan zıroh ve motö· .için Mr tarife ,_...,ah•m•t- ~ında oklutu halde ancak kırk ya"n. 
rın, ha.nın peşine takılarak hükiı- Cumhurıyctl Rejhnl dersleri im· 1 Diğer taraftan Romanyadan rlze vasıtaları olduğunu İngilte. Ru tarifeye tröre ~n e11nh da l'Öriinnıekt~ JmMj n u:nıdutu s~ 
mete karşı ayaklanması imkan ve tıhafllarına bugünden it baren bandaj tcminı İÇ'in de Romanyaya renin askeri kumar.danları da hlr er «"Ptirene 7,00, <'ıutlı bir subay yıl içinde ~ l'e tırnakları t>ek a:ı. 
htımalleri tamam le ortad n kalk- baş~anııcaktır. Yarın bulun dersler tckr~r bir memur gönder lmcsınel görmektedir. 1 getfrue ııs. (•&nlı htr general g..tl- uznmı,. 
mış bulunacaktı. kesılerek ynz tatıll ba layacakur. lüzum hasıl olmu5tur. Bol harp maJzemesl, kuvvetli! renfi 80, kuUanılabfftr lbir ndtraJyiSz Ben - Allall göfitennesin • bu hu· 

Fakat çlftçıy toprak dağıtmak- Eleme mtıhanları ısc önumüzdekl Ç l b b · silahları, ıy. hava filoları ve en ıttınam edene &e. kun-ıa.lılllr bir ta11ın yerinde ohıaydun g~.en Bl1,>ük 
l.ı iŞ bitmiş olı::mnzdı. 1856 Kırım P37..t:rtcsıdqı it.haren başlayacak, om ıcaya es ın nıhnyet yüksek hr.rp kabHlyetl 

1 
tayyare liflllaım ~re Wr k~ harpten C\"\"el uyuduğwna göre, ol-

harbinden sonra Rus çarları da elemele_ r yazılı ve sozlu imtıharı- cm d ı' kı" I -k 1 ..u .... h ---ı~ı d 1 
k Ç 

eC- O an bir askerle müd&faası ya- ı ~-a:ı:, ... r arp ,.,,.,.., 2apte:41enlere tle U o aeak, b11 seferki BIİJ ük Jıarptcn 

z rni ıslahat tcşebbüsler nC' gir .,_ !ar takip edece tir. - •O toO 

1 

" İstanbul Beledtyesi İstanbulu pılmakta olduğuna şüphe edil- • (,'in dolan \"erileeekmı,. ııonra u~"'&ftırdnn. Bu suretle dihı)a-
mış er, serfleri, asılzadelerln çift-1 Karne süiisfimoli yap:ın- gj.ızelleştirme yolunda a7'açlandıl'- meyen bir sahile çıkarma hare· Eter hlr Anapa sazetahım ver- .rı kMtp kavurm"' iki ltarbl uıak-Jıklerlnde tam miınasile eski za- lıi ket. ndek, güçllıkler d·kkati çe. diğl bu IMlber dolru iMi Çaıı-Kay-Şek tan yakından gömıecnı-:. ı,ıııncm~ 
m, ıın csırlerl ., bı Ç'-')ıştırılan ""'V"l- lor ma hku"' m 0lduler ma planının tatblkına bu sene de k k o...ı nd .... ..a... I F " .. • .... a ece en mühim noktadır. rnWiP a. m .. ,ar~_ .. ,yfl ticaret :ılh· O Urulll. 'akat kadın g~en harbi 

.ıları hür çiftçiler hal ne getirmek devam edecekt r. k ı te 1 1 1 Sam"t nd K t t Bu sene de Çamlıcaya 5 bin çı;m f E ı.ıyt:tı arı,aırak demekHr. Çinlilerin görmeden uyuduğwıa ,.e u~kwıunu 
s m ı erdi. Onlara bcdelı kırk, " ) ' n ocamus n apaşada d·klleecktfr. 1 pey zamar. evvel hllftalık iyi tü<X'&r olduğunu lliylerk!r. Het bugüne kadar sürdürdüfüııe röre bu 

Dondurma 
kutusundaki 

fi 1 o 
El lr iki glin en<'lkl ajaıvı tel

IQ gı-aflanndan tıldndc, aylar

danl>crl Kro~d'da hareket6ir:: 
imlan Rus nattık 11losaııun, bu7.la
rııı erimesi üzerine, denize açıldığı 
blldlrlliyonlu. 

Etrafı bınlarla ~111 olduğ11 

ls;ln kıpırdal amıyan bu fllo diişınan 
haskııılanndan yukayı nasıl 'kurt.ar
tlı': Jfarf'.ket halinde bulunan harp 
gısnllerl bile tayyarelerin kurban• 
01111• ghlerken, mahdut bir sahada 
blrhlrlııe ı.vlnılııııış bulunan 'im ge· 
ınllf'ro nlı;lıı bir ~ey ) npıla.ınadı '? nıı 
domlumı:ı Jmtusunılııki filoyu ka· 
şık kaşık yJ.rJp mahvetnttk diipnall 
ıı:ın o ilcadar gllç bir şey Miydi? 

Kron,tad büyük bir denk lt99U 
olınokla beraber, lbudarıo llbJaka• 
ında knlan altotış cteniz.ülltü ,.e 

~·etmiş denizaltı harp gemisini ha
'-a akınlarına kütle halinde lle(lef 

tutacak kadar mahdut Mr 11.ı
sa)ılrr. Hem de lhu akmla.nn aytar• 
ılnnhcrl lhcrg1in, tc1crarlallfll8lı ka
blkfl. Şu halde? .• 

Rll1I Baltık filon itin ha.rcket9it' 
kahmş ılemckle tanı ooğruyu aay
lentı, olnıuyoruz. lştn ~ğl ~11· 
dur ki lhedeıı harekP.tsb; kalmakı
herabcr kollar durınadaa iş~tlr• 
Kollar, gemllerılclcı uı:alnıavar tol' 
'e mltralyöderdlr. Bu harpte llfÇ 
tılr yerde, bu kadar ut-ııksa."l'ar ôl• 
lah bu kadar mahdut bir saıuadıt 
toplıımn11m~tır. Jşt.e BM Blıltll' 
filo unu tahripten kurtaran 1111 
mlidafaa topluluğu olmuştur. Net" 
h:ınxı bir ha.\a. akıamda filonua ,.e 
Todleben 'e KnuoBOen.kl k&Jelefl
nlu blnleroe uçakSBNarı ııaldrranl•• 
rı öyle ağır kaJ ıplara. uğratmıştır 
ki 'ha' a akınlanndıuı \'aı.g~ılfOl1 
Hl filoyla mı:ıharebeye ~-aaı Jtl 
piyadeye bırakılmıştır. Bu svretJel 
karanlık •gecelerde arkalarında.••*' 
ralyözkrinl \ e bawmtoplarını ııO· 
rükl!ycre.k lbuı; listünde kayan ~ 
Pin mUfrezelerlyle RUfj Baltık fi
lo u denl1.cllerl arasuıda 1Jlddetli 
r-arpış-ııalar ohn~. iki taraf' zayı-t 
\erm~. !fakat harp gemileri tas!' 
bir zarar görmemiştir. 

itte dondurma kutusandaıld for' 
nun marcra"r... Bakalun hUJla-' 
ı.onrası ne olacak? 

* Tiyatro bina ı hakkında rwfll'*df 
göwdMen okumma - BlrJncl _... 
de lı.-:tn prcnı.ip bakımından ...,.-· 

tı· 
ınl)'le mutabıkı7.. Esasen, ~ 
yatro , . .., sinema hlııasının beli 6t 
ale~i"ılnde olduğumu geçen Y_~ 
da hellrtml,tlm. Jklnt"I maılM""""" 
montklmt bina ı,ıne gelince ıe"; 
sldnlc blrl~ıııl3orum. Bir 1'e 
ma,·akkat binanın yeni tl~~ 
mc\"!iimlne kadar bttlrllrneııl .,_
nün şartları içinde pek şö~~~ 
Sonra muvakkat bina 15~ 
!Ayık asıl bJnayı gooiktirebitlr- ı:: 
ha sonra muvakkat bir Uyatt'O 
nasınm daftt 120.000 Uraya ~ 
Jaıuı~tH'llğına, çıkarılsa ;bile_::, 
e...'illtllı ek!dklerl olaıı:ağıaa ~ 
Se,&'I "e ı;.aygılar. .. •· 

elli yılda ödenmek üzere toprak (ırıncı Hüsc)ln 'Mımlkle fırı1cı bir ingll'z mecmuasındti ff!na. muluu'itı o&meıhldarıaı da bet 'ırada uyanmuı, klmbHlr belki cıe. 
''er.yorlardı- Çar İk net Aleksardr 1 Htiscyin Deme seksen udct gün- Bir hademe dolaba bir zırhlı (tümen) !n mevcudu Mnedlr gcM>terıttıer . .ıapoatar, bir ta- lklnl'i Btt:\ük hamin sonu yakla~tı-
1866 da, d "erlerıne '"'rnek olsun' lıik ekmek kıırncsın Cemcıl, <.:,,_ raf•-- .u:.. ··,... ... 1 t ··•ta -• • ""' ı· ttı p· · f 1 6 v ~.. hakkında aşağıdaki satırları o• o.an '"'"U:r-n,., r ar- il .. ıp lf&• gına .,.r a l&lllf' r. trınç SQ I<- Qrl 
d ye, Rus tıtcına nlt arıızyi de Ü- ol~t'. İkb I, hccep, Muharrem, onohtor uydur~rak kudum. Bir zırhlı tilmcnde bu- tan bu <lü,man kar,wında mümkUa Her ı;eyl lleyra yorahm. "'I 
zerinde çalı anlara uzun mtiddet- ı Fctht, Mehm"~ ndınd ı muntel f 

30 
k lunması Iliz.ım gelen motörize oldufu kadar 11euı: k•rtulmata 111e1·- 7.AVALLILAıt kontrol ediliyor t' 

le kiralamı,stı Ayni zamanda on- kimseler vasıta ile E:llttrmaktan orne çalmış vasıtııl!ira .alıcı gözilc bakarsa·~ burdur. . J n··1 ı . d. ı ·~u cıPLI suçlu olarak dun bir rumaralı 
1 

af>')n han akınları dolayı5tle A- o ge a!)C mı.i ur iıb m ott' 

l\ il 

Fatl l kaymakamlığında hadc- nız bunları düı-mar. sah llcr.re llAl'&A Y<>KALtlll \llııtralyanın .. imal ,.e ı<,• rk "-"JgAI""--- ları p rlnç satışları üzcrlndc ıc 
~ ı Korunma mahkemcs nde ı k Abd ıı ., .,. ,,.., L "" 

l).ll)/l~ 
sorguya çckllm lcrdlr. mt yapan u .,h Akay, çın- taşımak giiçlitgiınü kavr makta bn~\lt~ garip 4>1r uyku hastnı flOll rindekl ııı mUyon Merinotı koyurıu trollar yapmaktı:dırlar. ~llil 

de ekmek karnesi bulun .. n dol· .. ba zorluk " k nı' B t ·· 1 d ı ·· "iP" Hüsey n Mcmlklc Husev n De· -..e ·mczs z, u r:azc ı ye run er e ayanmı,. Ha!lta bir kadın- aıtanın ırıerkez.lııe nakledtHvormu~ 
1 

Pirince, taş, toprak ve ,. #tı 
me l uzer lira, Cemal 50 .lira ve anahtar uydurarak 30 ı.ıdct k::r- göre b·r Alman tank fırkasının dır ,-e otuı; iki yıl uyur.uş. Oeı:en I>linyada yal•ız. lnsıuıla;a .ıetıı, kokulu <'Ski pırlnçlcrl karış~'•" • ()fl l 4 dığerlcri de. 25 er lır~ para ~za- ~c ÇQlıp bunları sahırker yRka- kuv\•eti: Btiyttl< herpt~n bir k~ yıl önce uy11- i ln~anlar ~·Uzüadetı ı.a~ualara da ra- bazı bakkallar hakkında tıııtıb 

hk 1 
anmış ve Adliyeye teslim edil- l - İleri karakolu, setir va. mata ~lıyan ka.chıı arMııra uyanır hat kalnuwh! ba•:lanmıı:tır. 

sına ma um o mu~hırdır. m:c:tır. ı ·r ı "# " ,, zı es . gözcü hizmeti yapmak gibi o~ da ~r uman iyice 1 Tatlı9ert ....... -----· ır---::---------------.:....---...:.::=~~:.:..:.=~=.:.:~-----==- Turyoğın fiyatı 
Bir askerin ölümü s o N M 1 y E N 1 E rum. Bir rüya gibi, aklın almıyac9ğı se- nındaktlcrc dönüyw: 155 kuruş ıı koça mal oluyor? T s r.ı ihtiraslarla birbirlerine kenetleniyor- - Aman çocuklar .. Acele edelim. Ne- 1 Fiyat MUrakabe konıis1~ 

far. Yere yuvarlanıyolar. Ondan sonrcı rede .se bizfmk.ler gelirler. Saat ona ge- l halka tevzi edilecek Turyıığırı ıfO 

H 
arp eeklye nl!!beten bütün derin b'r ;)-oı·gunJuk içinde kendilerin! il:\ or, diyor. rakende Cıyatını l 55, toptan 
tıephelerde 8", kllnl c1t,~ı...tır- toplamıya çalısarak "'"rlerlne ottıruyor- M ı · . , kuruş olarnk tesb.t etmiştir· ""'•• ,

6 

• ~.. -az umenın bu sözlerini müteakıp o- o .... 
mı, bulunu'or B h t h lar. Nüfus ba~ına verilecek 10 ,..••' ~ · u arı' c ilha!i'ia da kapısı açılıyor. Göı.e çarpacak dere- fi t trtı•~'"" ı.tatt.tlk~llere '"lihinı bir rol du"- Tefrı· ka No. 62 V j • l\Iazlume elini kalbinin jistünc baslı- mın ya ı 15,5 kuruş tu 
mektedlr. 0Rlar ela bu rölU en l~e I azan : smet ZJ y A rarak: ccdc şık giyin:miş, ik. monşcr kapıdan i. dır. o 
l4ıfernaatına kadar ha"•rm·- ..,.

1
,. 0 ki t çeri dalıyorlar. Mübalağalı hareketlerle B' k b• dorrl .,_ -- ,,_ - esene .. zdıv.acının scnci devri- 1 ır amyon :r o 

'l)'Orlar. b r kere, boyle b r cilvesini garmcdlm. Durrlye kahkahalarla giılUyor: vesı gecesi seni bizde alıkoymakla Pe- sağa sola selftmlar çaktıktan sonra birer 1 d 
..... hl• ı.ı.ıı.tık " • .,. •• 

11
,. Kad•n d•g•l. .. Tabla muba<ck... - '.Ho ..• Şu bunak ""' dlyoc. c•han '.Hnmma bilmlyccck bir ı,<Uktc bu.. kokuğa kurulup oturuyorlu. Rak• aof- çarparak yarala 

1
.4• 

te.111 !blz.lnı gn7.Umuziin onHne ne ko· Tekrar benım bahsim açılıyor. Yılan Kocam, onun sdzunı.i kesiyor: lunmuşuz. Bunu önceden bilmiş olsay• rası beş dakika içinde şeklini değ şt.rl· 1 Necstlbey caddesınd~ :aa~ıı 
.• ,, - c n m... una cnccc ·a- ım sem erkenden evine gönderird;m, yor. er masası oluyor. Fişler ve ıs- ldarcsındc 2466 numaralı I< ·_.t 

•
··u•·or·. hikayesi hep ıne pek caz j gellyor. Çch- Yok ı B k d k k d · Pok 1 

re!crdek tebessumlcr fazlala~ıyor Hep· dar yacılı de,.n... Nihat o ş lh i ı ddel P"' "' 6 ••• ur.. u t yar Aşıka, ı;u çapkın kambll kAiıtları m;;sanın üzerine sıra- Galat da Mumhane ca .., .... ı 
Bir a kerln olımrn ınubteJU ıta

manlarda kıM:a mal olmu.,tur H' ol
maktedır. l"anl hlr a kerlıı .)ct1,me:1I 
için kenctı .. ıne ne kadar ııara sarfe
dllmı,t.ır w onun ölünıli ile o de\let 
ıw kadar para ka.> betınektcdir '? 

8n.ar zaınanında bir askerin mtı
mü ihlr llra3 a mal olurdu. Bıı mas
ral :Sapol)on harpları ıora .. ında dört 
bhı lira.) a, Amerika dahllı harbinde 
o bin liraya \e ge~;en t'nı1Hni har~ ı 
'?4 bin llra3 a \ilkı;eldl~ 

19S9 harbi her şe\de olduj'u Klbi 
lııırıda da rekor kın.)Or. Harbe işti· 

rak eden de\letlerln bir askerinin 
olftmü 60 hin llra.)a mal olmaktadır. 

Bir n,.kerln > etı,ınMOI ne bti.) ük 
ına .. rat ı .. tı~ or! .. 

sin n bana karııı ayrı ayrı kinler• ve ın. Dilrrlyc: k d bl P"'r ur a r mektup yazayım da alay ede- Janıyor. Nihatta kararsız bir hal var. o- oturan Reşada çarpmıştır· •. 11rıl· 
k mları .. nr - Geç canım ı:eç .. Kıl'kını geçınış a- yım dlyo !<•_. Mazh".ıme, kocama cevap veriyor: darn da, insana ne hc,·ccan verebilir? İ ' r. nun, par•sızlıktan kıvraodıjını çok .yı yaralanarak hastanC'ye ı-fl " &ltl ğ:m bu IAkırdılar kulaklarımı biliyorum. Pokere bac:lanmwdan evvel, mıştır. Şoför Halt hakkında 

- S na kim, deci . Git le bir odalı ev- Mazlömenin bulanık gozlC'rinde şev- k " ---...-::: " urşun gıbi deliyor, kalbime, öldürücü yeni gelen moOferlere: klkat yapılmaktadır. 
den kız al dl~e .•. Meşhur b:r darbı mc· tanca bir ateş parlıyor. Zeynebe dö:ıü· b -

S 

r acı yayılıyor. Hemen dışarı fırlamak, - Azizim .. 0 -n buıiln ...... ku"",.Uk ha- M --"""' 
sd vardır ( oyu soydan, köpeği man- yor: Ut· °" .,... " T K V ,. ~ 

1 

b iın saadetimi mahvettikten sonra, nımlar.ı yalnJz bırakmak Lc;temedlm. BI- 1 ,-- A 
dıradan nl) derler. Aldığın kız da bar. - Yoksa Perihan 0 muharrire mi tul- · dl d 

1 

b r matah olsa ... 0Mı.ibareğln aizından la. kun kız" diyor. şım c môr.evi ııddettltim bir varlığa raz otomobille gezdirdim· Onun için is· 22 MAYIS 194% 
kırdı, dırhemlc çıkıyor. hilcum etmek küstahlığında bulunan şu tanbula inip bankadan para alamadım. CUMA j1 

Zeynep, çürük dişlerini gostcrccek ı;;c. sefil kadına, güzel bir ders vermek isti- KAtibe telefon ettim. O da vazıhaı'ede AY ı:: - Gu··n 142 - sızıf' • 
Zeynep oradan lAkırdıya karışıyor: kilde sırıtarak: F ., • v -

11 

- Sız. onun böyle durduguna bakma· yorum. akat kocam; bu karaktersiz a· yoktu. Bu akşam pokerden vazgeçsek te RUMİ 1358 - MAYIS 1 

.
• ın. S,zın , "'nınızda öyle o ... U'"st"d mı- - Onu, Beyefend benden daha .yl dam. Böyle bir harekete teşebbüs eder- başka suretle eğlensek nasıl olur? HiCid 1368 • Oemazlyele~~el .,.1 
_, ,,.. • bilir. O, size söylesin, d yor. s"'n' baı1a B Jk" ı ~ " • ne yapmaz.. e ı de on arın, Yeni gelenlerden kısa bot.•lu tıknazı·. VAJ[İT "'0 VALI • 11 
dır, ne karın agrısıdır. O adam geldlğ, M ı · -1 1111 " - 9 az ume ı e Dilrriye, ikisi btrden N - se\•g er.n n yanında bir hizmetçiye yol - Siz bl!.rslniz. cu'"NEŞ 5,37 .... ~ 
Laman yanır da biılbUl kesil yor · .... hadın üslilne atılıvQrlar. Sıkıc:tırmıya ''erır g bi beni kapı dışarı eder. Madem- Dilrrlye.· ÖGLE l3,10 ""• 

Durrlyc hemen söze atılıyor: " " k 8 •"' Üstat ta kım? başlıyorlar. 1 ayrılma kararını verdim. O halde, bu - A ... Vallahi olmaz. Pokerkı zevki İKİNDİ 17,09 1,'.,a 
Kocam cevap ver J or. Gözleri ,hUrasla parhyan kirli suratlı facıalı sahneyi sonuna kadar seyretmeli- hiç bir şeye benzemez. Muhakkak oyna- AKŞAM 20,26 ı,9' 

)'im. malıyız. YATS 9 
- Zararsız b r adam ... Muhartır Su9t mart kediler· glbt b bl ı ·1 b 1 22,l 'I ol ır r crı e oğu~an Aradan b raz daha geçiyor. Mazl(ımc- Nlhat: İMSAK 3,28 

Ha.ıt... bu uç sefil mahh".ıka, igrcnerek beıkıyo- nin gözü bilcl•ndcki saate ilişiyor. Ya- (ArlcMı ...,.) 
, 
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ııaıaı·':ııaeııı;M='~a,am 
Askeri durum 1 Deniz nakliyatı 
c;.!·z:o~;J tanzim edildi 
Doğu cephesinde : 

(..,. ı incide) -
lar \e M09k°"•1'• ~k baıhranlı ı;a
•tl~r Y•Cnnflardl. Ba sebeple Al· 

Koordinasyon hey' etinin yeni kararnamesi 

gemilerin hareketsiz kalmo .. na môni olocck 

VATAN 

BA~Dln'AM 

Deve mi, 
kuş mu? 

(.. l illetdııt) , . 

~nl yvhuz: bu şırket hesabına lh. 
mal ederek bir lnbitlar kurulması· 
mı ve yağın (halis yeMek yatı) 
adı altında satılmasına seyirci 
kalmıştır. Halbuki Ankara, 1zmır, 
Bursa gibi şeh i rlerin bcled ıyeleri 
bu yağı muayene ettirince dehşc.. 
tc diışmüsler, kısmefl imha ettir· 
mlşler, kısmen gerıyc gondcrll. 
mesinc .zin verm .şlerdir. 

ınaaıann o keıtlmcle 11nnıbnadık bir Ankara. 21 (Radyo Gazete&!) -~ Kaıva göre sahiller 10 bölgeye 
ıuuta birdenbire taarnıza seçmeleri Yarın reBml gazctl'de denl7.Clleri ve ayrılmıştır. 601 tondan yukarı tek· 
,." 1'ii · ••- · ,__.,, 1 deniz nakll.v&Stni a!Akader ...,._ bı·r 1, n· '· ... haıyacakl0 rı hamu""nın clnsı Biz bu hakikatler. aylarca mhd· r- Moeıccn·aya ,onem...-.,r <JU'C"ll °'.,. .... T • "' det bütün dclillerllc yazmakla 
aı. -.... ftllÖnlkilndftr. koordinasyon kararı neı,roiunacak- ve miktarı ne olur5a olsun hamule kalmadık, piyasadan nümune ala. 
Do~ ft8na1Nıta pllooe, tahnlin lır. to:ıajına \'C bölgelere göre Ucrel ala- k t b i 

"" ' ...._ ra · anınmış ı r k myagere mu· 
-.,..ımb: "~He n a rkof mt"ydan Bu karar hakiki ve hUkml şMııs- caklardır. t • d ......_ 

11 
aycr:e et ır ık ve raporunu ne • 

l"ebelıl böyümekte H tekm lara ait Ttlrk beynıtıııı taşıyan 50

1 

5Q • 600 tona lcadar olan teknelerın I rettik. Bunun l\zerlne aJeyhlmızc 
0..-.: l'leplwı&lee yayıbn&ktadır. Al· tondan yukarı makineli teknelerin na\•lon nl.sbellerl, hamulcleıi ne olur- dava açılaı. Matbuat kanunundaki 
ıa.tdar Ma"'flll ~nn ce- sulanl}lıZ lr,lnde ve dışınclokı nakli-• ı;a olsun beher 2S mil için tayin cdl· bl m dd 1 . b 1 ... n ı 
ıı- k bil · . . r a en n .ca ı o ara" eşr • 

- tıeı.alıı J8ttk...etmde mu a yelerının tanzim ve tert.iblne daırd1r. ıceektlr "'ti f 1 ıı. b taa f • · Yn mıza ası a vcrıne~e mcc ur 
"1fta Pemı,lerdlr. Dlpr tara • Eaf\'VC ce nakHye UcreUerl ton vo 

1 
Muayyen bir deniz nakliyeoei bir kaldık. Mahkeme esaslı tetkikler 

tan llerltn .Raalann Tqanrnı- ya- mes e nazara alınmıyarak gilndehk 
kıfllDda atv hh amlara ..,ıactıkhı· csa.sma dayanıyordu. Bu suretle ge· mliddet için kiralanmak üıtendlği ya~tıktcın sonra yazdıklıtrımızın 
r,., bt .. lıa"'*1ec1Jr. Y•ın öbilr Kfin mi sahipleri gtlndeJjkle at..t••ıııdan zaman Ucret için yeni bir yevmiye dogru ve haklı olduğunu ve umu. 
s ç "'i'"_,., . mi mcnf:ıate h izmet maksad le 

taliao kflllindnde d~ muharf'henln !nzla sefer yapmıyor !ar. dolayıslle llstetıı de eklenmiştir. Bu kararın ld 
1 ............ 111alatawel4Jr. B u suretle az randıman veriyorlardı. Bu mah· mem::eket bakımından deniz nakliye ya~ı ığıl'l anladı ve bu nokta a· 

lf.tann Doneç ~ı ÜU'rtnde ~er zur dU~lerek yevmiye uaulü üc- vMıtalarının l.tıl kalmamıuıı ı,;ın rı fade etmek suret le bcr~tim -
Yer t•a,,_..r ve ..-kabil taarrırz· ret, mesıUeyc göre dE>tlftlrHmlftlr. faydalı olaca~ında şüphe yoktur. ı zc karar verdi. 
la'" fı~l'llı09k " eevkuJce,ni bir 1 Bir mahkemeden geçen bu hii· 
"-"lyet ~r. küm üzerine İstanbul Belediyesi. 

vıı,ı. -~al Pon Bo<ık'IHI Har· M e r ı· n o s c u 1 u k . nin ve Sıhhiye Vekaletinin hare· 
kof ~erletntltı ıeo hin peraşütı:li. 10 kete geçmesi ve bu yolsuzluğun 
~hı t.ıtk • e z mtlvoa a.ılrer topladı· devamına lmki'ın bırakmaması bek 
~nı ,.e Mare,aı Timoçentronun bu k d 1 lenırdi. Hayır, Belediye Koopera. 
kın·,-etı >'Ok etlMk için taarnı:ıa t • • • t !fi ayni halde kaldı, mahl(ıt yağ 
~eçUkiıı l haber l Hlyor. GMe \'Jı;I- eş v ı e 1 1 yor satışı pervasızca devam etti, gıtt i . 
~·,., Ai>~ StaHno"dnn Rostora kadar Umumi hayatın temlzllğ' nC' alt 
olan ~eaı, böla-ecte mühbn .Ru.<ı ku,._ bir çok esasların, prcnsiplcr.11 ih· 

' etı,r ı Vardır. Bu sebfople 300 kilo· Ticoret Vekôleti yerli Merinos yapagJılarına l{ıl edilmesine, halkın sıhhatinin 
rıtE'fl'fl ' fi ctatıa ı-enlş t~phe üzerin· tehdit altında kalmysına karşılık; 

"" bü.riik nMtarelııeter beklenmek· prim verrr.eyi kararlaştırd! bazılarının kesesine yüzblnlercc 
te~Ur. lira aktığı ve bunlardan bir kıs.. 
lii ~ ltanae""'8 ntuharel>e bü- Ankara, 21 (A.A.) - Ticaret Ve- nan bu primler saf kan ~reıinos ya- mının etrafa serpildiği söylenmek· ra: t.at.mınıere aykırı n .Ol ola· kA~tinden tebliğ ohınmu~tur: pafısının beher kilosu için 70, yarım tedlr. Eyüp fabrikasında yapılan. 

ba~adı. M111aarebf'ye nte<--ttur Memleketimiz Mertnosçuluğunu kan beher kHoeu 82.5, Merinos kuzu mahlut r.ığlar hakkında son za-
edfte11 .__. ontalan df-fil, taarnızA teşvik için yeril Merinos yapafıla- yünU keza bclıer kilo.su 65 kuruştur. manlarda yapılan tahliller bu 
hurrı.,_": -.. A IMan ordftlen· rma K / 136 sayılı karara tevfikan Bu prim d&'hn olduğu halde bir kilo 1 yağlarda yüzde yirmiye kadar su, 
ıl ır. AJmaıııar, böyle lblr Ha taar- tespit ve 23/4/1942 taril\inde nrm sat kan Merinos yapağtsının SUmer sıhhate zanrh m&ddeler bulun· 
~uıı.u heldeıt11ııerını 'imdi !MlyHlyor· olunan azami satış fiyatından baş- Ba.nk Bursa Merinos fabrikasında • duğunu, gıda kıymetinin az oldu. 
a r; fıllt•t hu Rmı taarruzunu bo':• kaca bir miktar da. prim verilmesi 320 yarım kan 300, Merinos kuzu 1 ğunu göstermiş. Buna rağmen bu 

ı:•kantıak lırl• lltçt" daha önce taar· 1 karal"laştırılmıştır. Azamt hadlen yUnUnde 250 kuruştan müDllyaa olu· yağ, halis süt yağı için takd·r edi· 
nna l'fl\Wediklertal , e büyltk lrUV· 'Ziraat Vekdletl tarafından tııyin olu- nacağı ilAn oh.ınur. len fiyata çok yakın bir bedelle 
' ·etlf'r t~ıarı halde niçin ~ satılıp gltmistır. 
~tlharlle ntUd.taayı kabul ettiklerini 
•ıab etmJyerta r. Şhwdl yaptıkları 
mukabil taarnr., nJhayet yalnu: 1a
•rrın.a c1ev .... Men a.ı. k an-t'.Üf:rlD.l 
hedef t11tırn•t.r. n nl ttlclr eııası iti· 
harfle 1r11iılaİaaıııtı~ Ahnanı.r Har· k . 
et 11"'-ilftde. ve SUdbto • Tagan-

ro~ hatt.Ma ~ lHçiide taernu.a 
l:°eçftıe.fl~e hareket t~~ünü ta
ın1111tu., ele aldllllarr- ve Ru.ları 
taarrndaa mtWaraaya tlöamtye 
~r MtikJerhle lıı61mHıc1119rıez. 

l!fe s:f'len ıud luıberlenlen çıkar
dıtMnız ~ler ıtlındUlk belllardan 
lbarettır. BtMlar f'!neke llarkof C!e· 
nwhmnla &QR1ı' eldııldarı ceplteyl 

Y•m11ya kalbeMfıd·e 'e Almanlar 
ıta e.eıuıptan bir MUkabll taarruzla 
laar~ eılen :RIM ı>rdusaıwn «'enup 
"enalunı yarıp bir ka.,atma yapmı
ya ~alı11ryoriar. illi taraf da henöz 
bir aetk',e alllıll} tkollldlr. 

S·r"'h ı .. a altına 
alınan. oto. 

mobil sahipleri 

Bunlara terhislerinde 
plôka ve seyrüsefer 
müsaadesi veri'ecek 

Askere alınan 
yüksek okul 

talebeleri 

Bu gi&iler devam 
naecburiyetinden 
m\fOf tutulacak 

Ankara. 21 (Telefonla) - Sthih Ankara, 21 (Tele<onta) _ Talim 
ııltma alınmaları dolnyıslle otomobil-

1 

lerlnln faaliyetlerine nihayet \"crrniıo ve m&ne\Ta için askere alınmış ol· 
., maları dolayısUe fai<Ultc ve vUksek 

olanlara terhislerinde yeniden aldık- k ıı "' o u ara 941 • 942 den; '"•lında de-
ları veya muhafaza ettikleri otomo- "' vam edemiyen a&ll talebenin bu du
blllerlne plltka ve rcsmt seyrüsefer ı rum arını tetkik etmek •artlle bah· 
mUsa~desl verilmesi iıakkındakl hUk ı Y s geçen ders yılına alt, mecburi de-
me, kamyon, lmmyor.et de dahil olup , Ud 
bizzat işletirken sllA.h altına aıı11an- 'aıorı nı detin! doldurmak kaydın-

[ U 
._ 1. l Jara da teşmil edllmlıJUr. Bu tıwıuıı. dan geçen ve evv, lki yıllar olduğu 

Z a A ' 8 r A 1 gibi muat tutulmaları Maarif vekil· takl Koordınasyon koran bugün res- ıı~ 

il 11 l 
._.Rce kararlattırılmıMır. ---- a r JUi gazete ile neşredılerek rneıiyete • 

Ç. J gınniştlr. Dağıtma ofisi 
ID • apon Bir adam tren faalivete 
h a r b i altında geçif or 

k t Parça'_andı Ankara, 21 rTelefonla) - Yaptı-

1 Z 
' 
Ş 

· ı !ı~ız tahkikata göre, lstanbulda 

ı bu unan lnhisarlar umum mU .. "rlU-zmfr. (Telefonla} - ~ydtkö. tu "" 

Nıçln, nasıl? Biz öyle sanıyoruz 
ki bu mesele hakkında e5aslı su. 
rette harekete geçmek umanı 
gelmiş-tir. 

İlk neşriyatımız zamanındaki 
dlleğ;mizi tekrar ediyoruz: 

Bugün bu kooperatif işi, Mülki
ye, TicEret ve Sıhhıye teftiş he
yetleri tarafından esatsh •urette 
tetkike muhtaçtır. 

Bu arada Belediye Memurları 
Kooperatifi denilen ve de\·ekuşu 

manzaras1nı gösterC\11 teşekkülün 

deve mi, yoksa kuş mu olduğu 
mt>ydırnll çıkmalıdır. 

Üçlinci.i öir nokta olarak da 
(mahllıt yağ) denilen l:in kökün· 
den hall! lbzımdır. 

Eğer kuyrukynğı. zeytinya~ı. j 
siilyağı fiHln karıştırarak bir mah 
tut yapmak IAzımsa bunu halk da. 
hUkümet daireleri de bizzat ya
pabilirler. Zaten memleketin bir
çok yerlerinde tereyatğ değil ha
şaşyagı, susam:r~ğ•, zeytin veya 
pamukyaJı yeniyor. İcap ederse 
yemek pişirme usullerimizi tadil 
ederek mahlütçuların esiri ve 
kurbanı olmaktan kurtulmalı ve 
midemizle kesemiz hakkında em· 
niyete ka\tuşmıılıyız. 

Ahlllet lh•hı YALMAN 

Vatandaş, fısıltıya 
dikkat et 

1 

ye işleyen banliyö treni buıü" nUn Ankara.ya naklı meselesi bu 1 
Çung1tınc, 21 (A.A.) - çın Gaz em r istasyonundan ~erken sene geriye Dırakıl11u,tır. Şehrimizde 1 

tebı lind e k:aydedlldliine ıorc içl 1 cok feci bir kaza olmuıt•r· ~apıJan inhisarlar umum mUdllrlllgil (Ba" 
1 

:hKide) I 1 
~skcrle :hıncahınç dolu 20 kadar Hadıse şöyle cereyırn elııni§tir· nasına 18.l}e mtkteıı,arlıfının lafın- - Birinden haber aldım, haftanın 
aı>on harp gemisı çarşamba sa- Tren stasyona girerken De· m~ı kararıa,tırrimıı;ıtır. bir veya iki g-UnU ekmek yerine pıı-
bahı birdenbire Mln nehr"nln ağzı firmenderell Oııman olduğ~ sanı: d Ş\Mdlki iaşe mUsteşarlıtı binasını tales ven1ecekmlş, pazarteeı gilnleri 
1~1i1nda s:örUlmüştfü. Açılan ma· lan bır adam hatları geçmek iııter 1;. Dağı~a oftsl i~al efiecektlr. ha.lk un aldıfı için hlklkın ekmeğe 
ıı a &t.cşlnln himayesi altında kıt· ve tren n b rdenblre karşısına k· hu ber verıkilğlne nazaran bu ofis fazla ihtiyacı olmadığı aıtla,ılmış! 
alar nehrın şimal aabiline, Foo- mnsı üzerine şaşırmı.:tır. Loko~o Iran başlanndıtn itibaren tama- Trenlerde yilzde yilz zam yapılacak 
<:hou• '-• st k r d ı '" · men faaliyete g- ı bul • k n~n nuınsa.,. ı • ame ın e t fı ıdarc eden myklnist derhal O!llı ~m Ş unacaktır. Ankaradan Jstanbula gidip J"elme 
haraya çıkarılmııtır. Burada mu- :fren yapmak istemişse de aradek" ~in merkez kadroıı;u taylnleıine 1 kalkacaıonı.ş. Hele ne imiş 0 ıstan-
a~ebe devam etmektedir. mesafe çok az oldujunct.n buR~ dClr a~::,~~r .. ~u arada umum mU-: bulun hali, haftada bir gttn tramvay 

aııonlır Choukl'nln cenubu lmkAn olmamış ve Osman tretll ınlıtme tanınmış fktısat- i.flemlyorm~! 
:arbiainde Cheklanı'da bir kaç tekerlekle(ri altınl\1 ~rçal:ın ı:_ çılardan. lsmaıı Husrev Pöktn tayin Bu fısıltılar ve şayialar kulakl&ra 

<?re Cln mevailerine taarruz et- t m edilmlştır. mi 1 lr· ka<liar gelmektedir. Vata.Jtdafıar dik· 
ı· şerdir. BQtUn bu 'taarruzlar ge· Had se hakkında tahlllkata ha§· Macarı·standan kat ediniz, .l!OllUnda bfrf rahauıız 

PUakUrUUmüş ve mukabil ta. lanmıştır. ı k 
arruza. 1~ rınıner Japonları edecek olan ve nıem e ette &insi 
1111 ,.... 1 ırinsi yayılan bU haberler sinir har. 
J .. ır kayıplara uJratnıışlarsa da Gö. . d. k a t d .. . 

llPonlar muharebeye takviye kıt rJDg 1yor 1·.. ) uz gemı binin öncillerıdir. Bunları yapanl&r 
alıı bizim gönül bütUnMlfUm\izU fateml-

dli~~k:~meje devam ehnekte- Daha çok alıyoruz y~tı:;~:;~ kapılanlar zavallılar-
"- .. 15, 21 (A.A.) - Cheki-

ang'da cereyan eden ç.arpışmıla· Ankara, 21 (Telefonla) - Bulga- dır. Nasıl }lava te'!ıllkeslnden ve mlk· 
~ı, anlat.an tebliğ Japonların Chu· k f rlııtan, Romanya ve M&earistana g!L roplu hastalıklardan korunuyoreak 

c vardıktan sonra cenup istlka-1 Si 1 n ıya mı~ olan MünaJcall.t VekJ.leti mUmes- bunlardan da öyle kaçacatu;. 
~tlnde 5 kol h'allnde ılerlemekte 1 •tilerinden mUreJckep bir !heyet Ma- Siniri gevşek, gilvenı saraıJnuş 
~ duklarınr bildiriyor. Burada şld- katlanmalıyız car firmalarlle temaslarına devam vatandqlar bu faY'ialara luıpıldl«ça 

etil bir muharebe cereyan et· , etmektedir. Alınan malfı.mata göre, ayakta duramazlar. Ba.r!f içinde ya-
l'l\cktedir. bu heyet, Macar firmaları tarafın· şıyan memlekeUerde bunların taaıı-
li Melboumc, 21 (A.A.) - Dogu dan Tunada llfletihnekte olan altı yeti durmedan dC'\•am edı)'Or. KötU 
dlolanda haberler bürosunun bil- Böyle bir lideri bize dtlz r-nııenıen 3 • 4 tane &atın ala- şayialar kulafınıza kadar gelse b\ın
J rdiğlnc göre dolu Holandadak" bahşeden Tanrının bize Mlmek için müzakerelerde bulun- 1ara lnanmıyacağınız ve kıı.rtuııZda-

3 

Ekmekmeselesi SiYASiTCMAl 
Belediye icabederse kapablan 

fmnları kendi işletecek 
Son cUMerde !ırmtarın tef~ art- ıer~k keııpohlan fınnl&r gerls!nde 

tırımuş ,.e ~inıfzdekl IJUtUn fırın- ! kalı'" a,c:ık fırınlar 19tanbulun ekmelt 
lar sıkı bir kontrola tflbi t"t.utnMıf- ı itıtıyacını ka~ılıyanuyecak ka.daı 
tur. azalacak olursa be\ediye kapatılan 

Uygunsuz hareketlerinden dolayı fırmlar arasından durumu mtlııaıt 
krqıatılan fınnlard:uı sonra açık bu- ı olanları ~ıralıyarak bizzat kmfüsı 
lunanlar Hzerinde de gerek ,-e.zın elmıek çılıarac·aktır \"c bu knrnrın 
noksanlığı, gerek pi~kınllk ve gerek- tatbikine derhal geçecektir. Bu iti· 
se karne suiistimali bt\kımındlln teC-

1 
b..'\rla fırınların kıqıatılma klırı:ırıle 

tı1;1lcr çok sıkı l>lr şekilde devam et· ı geri kalacak olonlann ihtıyacı kar-
ınekted!r. . I fılıyamıyacağı dfi.,'l'Uncesıle kapatma 

Bundan evvel kapatılan fırınlar 
1 

id"lm iyece.ğl hakkında bıı 
haldcında. tatbik edildiği gibi Uç eeıuı ! yo una g ı . 
kararı alan fırının dethal unu kesi- pr<mslp kararı venim., değildir. Bun 
lerek kapatılacaktır. ıar tamAmlle uymınna havadısler-

Hakkında ceza ltararı tatbik cdı· 1 d!r. 

Denizci 
gözüyle 

Alman llarp 
tebllil l 
<~· 1 incide) >+< 

Doğu cephesinin 
manzarası 

Yar.an: M. n. nt. 

B lithn dlhıyenrn l'iJıı9 dol1I 
<'~tlıeı;ln<' {'.rvrll~. Ora

da bf<J;Jeııcn unnımi taarraz 1te1Niz 
hcllmıMnktır. Almanlar Ke~de 
zurlıı hlr harelcet yapn&llfla.rıhr. 
Pokut bu tı:ıreket dn4ta ziyade t-.ill 
bir lııotır . Alınanlar ceren f!t'ne bu
rnlnrı ııhnı" iken Rmlar baraları 
gnl ahnı~ar. tıu <1efa da. Ahnanlar 
<'ski dııruıııu gPri~ e ı;m1mıt,terdir. 

Rıl!Jl:ır da llarkof'da "iddeGI ha
rcl<etlenle brıluı.ınakla ~r bu 
h:ırel,.,t dt' dııtıa ılyade tfılldtr. Yaz 
)ıllılaştığı hıUılı- taarrm. ~r fa. 
rııfto umumi bir ~kilde ~
ıııf!ıt:lr. 

llnhru iki lhtlmal gellyer: 
1 - iki taraf da hı~trr, 

arazi de heıtü;r. nemlidir, b17ük 
harekellrre mllt.aade e""""9r. iki 
taraf da lıa7ırlanıyor. 

2 - RIPlercr knometrellk bir 
(~ 2 ine.ide) 

ve Belçika sahlllerıne karşı böy· 
le bir kafileyi emniyetle götür
mek, çıkarmayı başarmak çok 
Siiçtür. Böyle bir kafile ve çı· 

karma bu sahlficrdc hemen fel~
ketlc netlcelenebfür. 

Harkof sahasl'ılda çarpışmal r <ıt'phiı ı\zı-rlndc yeni Mr boillfh••· 
devam etmektedir. Düşmanın nııı betlellnl ödemete iki tanııf da 
önemli zırhlı kuvvetlerle destek- go1.e nlaın•yor. Bu datg ...... 41a 
}enen taarruzları akim kalmıştır. fili lıir ınUtareke)f' yol açablftr. 
Düşman ,ğrr zay.ata uğramıştır. Aklı•n blria<'l ihtimalin detnt 0 1. 
Bunda n başka 63 Rus zırhlı ara· mııo;ı l.ızıın gelir. iki tar•f o ka-
bası ela tahrip olunmuştur. • dıır blı) tik fedakArhklarda btllun-

N orveç sahillerine çıkarma Dokuzuncu uçaksavar tumeııi mu-;lnrdır ki mt'k'adett-)1 ta*H et. 
hareket i, güç olmakla be· 20 mayısa kadar Harkof sııhnsı r · '"")I rt•Jlmlerl bakunlarııtdan cô· 

l d :r.e alıunaılar. Fakat düllya ylllün-
rabcr, gözönünde tutulnbtllr. da geçen çarpışma ar esnasın a 

h ı t ı t · de böyle zamanlarda akha hiklm 
Bunda muvafüık olabilmek için 137 düşman tankı ta r P c m il ır. 
rok büyük fedakarlıkta bulun- BEırlln, 21 (A.A-) - D. N. B o•nıaılığwı hatırlamak ve her tör-
" d ld ğ Hi DıHmnllerl •e.salta katmak da 
mak icap eder. Burada ''apılacak . ajansı askeri kaynaklar nn a ı 1 

.. ~ 1 k ı bil gcrektlr. 
bir çıkarma hareketi Fransa, Ho malumata dayanara şun arı - --------------
landa. Belçika kıyılarına yapıla· diriyor: · 
eak b -r ~ıkarma kadar kayıplar Ruslar için hayati b r ehcmml
vermez, faydalı ve ootScel ı ola. yeti ha iz olan Murmansk ve Ar· 
bilir. kanjcl iaşe yolları Alman hava 

İngilizlerin çıkarma hareket· kU\•vetlcrllc deniz kuvvetlerinin 
lcrinde işgal altındaki mcmle. sürekli hücuml~rilc tehdit altında 
ketlerden faydalanması fmktı r. ı bulundurulmaktadır. İngilizler ve 
da vardır. işgal altındakı ülkede son zamanlarda Amerikalılar bu 
oo,t1utsuzluklarla g ittikçe artan ı yolları bUyuk deniz kuvvetleri 
bir halk kütlesi bulunması çı· kullanarak korumağa çalışmışlar· 
karm~yı yapan kuvvet "çin tabii dır. Fakat bu teşebbüsleri kendi. 
bir yardımdır. lerlne çok pahalıya mal olmuştur. 

Bir latifenin 
tesirleri 

Bir, lkl ay evvel Amıerıkan 

mcbuslnrı gurultusüzcc bir karar 
vererek kccd kendllcrlne ~kant 
maosı bağhımışlardır. Bu karar 
h iç göze çurpmayacak bir tarzda 
ver imiş ve mebuslar bu kadar 
harp gllrüllusU arasında kiM&enin 
bunun farkı"a nnnayacaiJAI um
muşlardır. 

Çıkarma hareketi yapılacak ı sonklınun 1942 den 19 mayıs 
sahillerin ik1im &artıarının da 1942 ~·<ı .kadar Alm~n hava ve 
çıkarma yapacak kuvvetlerle deniz kuvveUeri ş :ma1 bölgelerin
mühim bir alakası vardır. Bu- de §U neticeleri elde etmişlerd·r : 
nun içindir ki Norveç sahllleri· 2 kruvazör, 5 denizaltı, 2 muh· 
nln müdafaa bakımından çıkar- rlp. 1 devriye gemisi. 125 bın to· 
ma hareketınl yapacak kuvvet nilAto tutarında 27 ticaret ~misi 
içlr. müsait durumuna rağmen \"C biri buzkıran olmak üzere dl. 
iklim şartları çok mühim rol oy· ğer 5 gemi batırılmıştır. 
nar. 

Norveç çok soğuktur. Buralar
d a çıkarma kuvvetlerinin, Al· 
mantarın b u kıı Rusyada uir•
dıkları akıbetlere uframaa.ıRı da 
düşünmek icap eder. 
Çıkarma mevkii tayin ed·l· 

dikten sonra bu mevkilo müda
faa k u vvetleri, lkEm ş-,utları, 

müsall çıkarma mevsimi, coğra· 
fi durum, çıkarma vasıtalarının 

hazırlanması, yollanması ve da-
ha b~n türlü ihtiyaç maddeleri 
gözöniinde tutulacak ve ona gö· 
re 'hazırlar.ılacaktır. 

1 kruvazör, b irçok muhrip ve 
41 ticaret gemisi ~ğır hasara uf
rat.ılmış ve muhtemel olarak ba· 
tırılmışur. 

Berlln, 21 (A.A.) - SalAhlyetll 
Alman kaynaklarından denıldiği· 

'ile göre, K erç yarımadasında ar
tık düşman kalmamıştır. Şurada 

burada kalmış olan birkaç Sovyet 
askeri de mukavemetsiz teshm <>l
mH:tadır. 

ıowretBarp 
TeltUll 

(Blip 1 laelııle) ( .. ) 

HIUerln :ne ka.dar takviye kuweti 
gönderdiğini göstermeJctedlr. 

Rua motörlU kıtaları .Alman rnw
ka\"emeUnl yıpratmaktadırlar. Ba
rentz denizinde So\'Yet harp gemHc
rl iki Alman mu'ltribl il~ 5 deniz ta
fıtını b&lımtlflardır. 

)ı(oskova. 21 (A.A.) - Lenlngrad 
eepbesftıln bir çok keaimlerinde şid
detli muıtarebe.ler cereya.ı etmekte
dir. Bu ceı>Aetle tank, topçu Ye uçak
lar taralından destek~enen Rus kuv
vetler! taarnlliarllla wvam e~-

Ç ıkarrna işin! bu :ı:a'liyc

den tetkik ettiğimiz tak· 
dirde lngilterenin Almanyaya 
karşı durumu daha müsait ol
makla beraber Avrupa kıt'asına 
yapılacak tı.r İngiliz çıkarma he· 
reketinin muvaffaklyetini çok 
şüptıcJi görürüz. Almanyanın 

lnglltereye denizden bir çıkar
ma yapmasını ise daha gUç bıı· 
]uruz. Olmaz sayarız. inglltere
nin yalnız b1r şansını düştinebi· 
liriz. O da Norveçin şimal böl. 
gelcrlne Rusyadan asker ıetlr· 
mek. Rus askeri buralarda en 
güzel harekat yapacak bir kuv- tf'dirler. 
vet olabilir. lnatı. mukavemet etmekte olan 

Yoksa ne Fransa, "e ne de A)Awll'lar ıbu c~ede, ilkbanr taar
Holanda ve Belçika kıyılıırına ruzu için ayr:ıla11 takviye kıtalarının 
kuvvcUi çıkarmalara kalkışmak sayısı günden güne artan parçaları~ 
bugünkü şartlar içinde netice • 1 :ıcunanmak nıecburiyell!Hledlrler. 
verecek bir tcşcbbUs sayılamaz. Londra, 21 CA . .A.) - AM118t'ln 

Bugün fnıilterenln elindeki aekert ınUtaltası : 

Açıkgöz gazetecılcr bttAu par. 
maklıırına dolayınca mebuslar, 
halkın gıızabına geleceğini sana· 
rak ürkmüşlerc\lr. Amerikan haL 
Ju, mebusların tekaüt maaşı işini 
gürbltüye getirmelerine hiç şüp. 
hesiz. kı:zımıştır. Fakat :hiddetıni 
hiç beklenmez bir )'Olda :iiQde et· 
mistır. 
Amer~k nın garp sahllinde Spo. 

kaRc adında küçük bir kasaba 
var. Bu kasabanın spoıaı sençle
rl bir ;ıraya gelerek şu Jmt-arı 
vermişlcrclır : ~ebuSlarlmlZ\n: 
11Bu intihap de\ rcsiıtden sonra 
bclk ı scçilmeylz de aÇ Jtaiırız:, 

kend mlze maaş bağlayalı"" dıiyc 
düşüncelcrirıden aıılaşılıy.or ki 
bt.tnlar, geçinmek ftUSU6URda lı:en· 

dl kuvvetlerine Ctivenemlyen kiz 
adamlardır. Öyle tse bu Brizlere 
yardım lazım •.. > 

Gençler, ev ev dolaşarak 11Acız 
mebuslara yardınlD nıaksadile es
ki \'C garip eşya toplamışlwdır. 

Bu e!;ya ıarasında koltuk deinek
lcrl, yapma bacaklar, yapma d"ş· 
ler, eski elbtse ve şapkalar gebl 
garip eşya vardı. Arada ımtmuş 
yumurta, gözyaşı döküp kendi
lerlRc acındırmaga yateasıo. d ye 
paket paket so!an da v&Jda. Bu 
neviden o kadar çok eşya Mrtk
miştir ki t>Ynun posta He Vaflııı· 
tona sevki için 3000 dol• maaa
Ia girmek lAzım gelmiş, bil PN• 
& iane ıle toplanmıştır. 

Paketler posta kamyo...a yük
lenirken halk, c»erlnde yaf\alarla 
nümayişler de yapmJilardır. Y9f· 
taların üzerinde şö)lfe yazıiar wr
dır: <tAçlılctan ölen ~saauza 

el uz~tınız; mebusuaua sak.ıR çı. 

kı$111ayın, ıanc paeti ~ın: 
mebusların canları acı,ııacıya ka· 
dar iane paketi eöndermete de
vam edlnfa; Shıgapuru şimdılfk 

umıtwmız, rnebusloıır.lft J'l8rdınuna 
kosunuz; Porl Harbor'u şimdilik 
uıwtunın, mebusları luthrla~nız·• 

gemiler de bu işe yeter ve ya· Harkof eltafııKla şiddetle devam 
rar olmaktan uzaktır. Ayni za- eden muharebede eltemmiyeUI bir 
manda İngiltere bu çıkarma 1c)n hldlse ortaya çıkmıştır. Almanlar 
anavatan kuvvetlerin! kat'iyyen Harkot'a yUz kilometre kaear rnesa
ayıramaz. Diğer koloni askerleri !ede bulunan Izyttm ve Brıwf'nkova 
de (mesela HlntlDer) iklim şarl· lrtıkametinde cewuptan bir taarruza 
ları karşısıntla büyilk zorluklar be.ylamıtlardır. 
ve feliketlerı~ utrar. Harkot muharebes!Ade Rusların 

B lr tarafsız devlet'•n isteii- kaybettikleri terRkkiye dair hiçbir 
malOmılt \"erllmemekte ~e de Mosle veya tıpkı Almanların 

Bu tar r. ve tenkit şetli bü
tün Amerikaya yayılnuştır. Her 
taraftan mebusiara: 1'oltuk del· 
neklcri, basto.1ar, eski en-a, k lz
lere yardıma a.t kitaplar, risal~
ler yağmıştır. 

. kova radyosu son ıo gün lıçlnde 20 
Norveırte yaptığı tib! elzlı_ s~· bin Almanın öldörUldUfllirll, 6iO Al· 
rette hazırlıklar yaparak anı b r. mıuı tankının taftrip edlldltlnl biWlr
d;ırbe ile muvaffak olmak fnHta. mektedlr. S<wyet kayıplarının da 
nı olsa bile Alman işgal sahası atır ol111ası muhtemeldir. 
civarında böyle devletler yok· 
tur. İspanya ve Portekiz devlet. 
ler'i ~ki gözönüne getirilebilir. 
Fakat bu iki devlet de çe>k kere· 
ler, tarafsızlık siyasetin! güderek 
kendilerihL müdafaa azminde 
olduklarını blldlrmitlerd'ir. Bun. 
da da muvaffak ohnak dilşiinil· 
lemez. HiisameWn Üf,SEL 

Mlttenı•, aftla 
llOI açü ppacak 

Mebuslar, söz siyleınekte usta 
adamlardır. Tenkit ..,e llücuma 
uğrasalardı verccC''k cevap btllab •• 
llrl~l'dl, fakat .halkın iane paket
lerı gondc-r.mek şeklinde ve alay 
ve şakc yolıle ifade ettiği tariz 
karşısında tamamile müdafaa ız 
kalmıslnrdır. 

d
apon askeri makamları biltiln şaka maktadır. kl~r ınanıyor görUnUyorlarsa onıar-
ogu Holandalıları ve d "ğer Av· yapacağını dan şllpheleneceksiııiz. Bu fısıltıları 

'bruPalıları, Cinlllerı ve diğer ya· umar mısınız? Zafere kadar daha çok sıkıntıya kat- bir başka vatandaşa bir daha tekrar-
ancı l J d !anmalıyız. Jnsan bazı hazin olursa Jamayrnız 
Ycmı arı aı>onlara karşı sadakat Lon ra, 21 (AA.) Mareşal Gö- bu • · 
rn 

1 
nlnde bulunmağa davet et- 1 ring dlln gece Alman işçilerine bir ' Zaferi kazanmak için hazin ol· Güzel fikirleri tekrarlamak nasıl 

lar3 erdir. Bu Yem.nl yapmı) an- nutuk söy!lyerek daha fazla feda. mak llzım geld1findend1r. .Bu harp memlekete ''e vatana hlarıet lıse kö
ve • kanun harici bırakılmasalar I kl.rlık istemt.ştir. lılarefı&l dCJllittir Almanyanın mecbur olduğu en çe- tU niyetleri duymamak da böyle bir 

lataalnll Gaıwenlte 
ta•••• Aalrararı 

ma1J6p itti 

Va,inıton, 21 (A.A ) - Falr· 
chıld Amerikan hP.va korporasyo· 
nu başkanı M· Carlton Ward'a gö. 
re, müttefiklerin uçak lst.hsallerl 
halen mihver memlek~tlerlnln iki 
misil n1sbetindedlr. M· Carlton a~
l:it r•kkm oiarak şunları bildır· 
mektedlr: 

Alm anya 
poııya 5t0, 
uçak. 

2tH, İtalya 7e0, Ja

lopyekun ay•a 4199 

Bu sonbahama Amerlkada ye. 
111 seçim vardır. Halk tekaüt maa· 
şı kararını verenlere o kadar kız. 
m15tır ki yeni lntıhapta mebus 
çıkmaları ihtimal! azalmıştır. Bu 
da biytilt bır kısım mebuslar iç"n 
yağınurdıın kaçarken doluya tu· 
tulmak demektir. 

Son hobcrıere göre mebuslar. 
dan birçoğu, tekaut maaşı bal· 
lanmıısının b r yanlıslık eseri ol
duğuna 'e kararın feshi icap etti· 
flne dair bir tnkr r haJ:ll'lamışlar. 
dır. be bütiln medeni haklannı ka) · ki: Un mubarebedlr. Ulusumuzu kurta- vazifedir. 

V('
hneaeler ~le hertUrlU himaye <Söylenen her şeye lnanma"'lllız. ran, onu bUyf.Wtlüğe yükselten böyle Ba.şmırzda hakikati oldutu Citlli 
Yardı .. - "' bir lideri bize ..... ,,.._.en Tanrının bl- ..x ' '"ten kinmly 

ı.rd ,.. m'"'n mahrum kalacak· Harp c'!1lrlcrl yalnız hayatı ..n,.1,.... ~ ...,y.eme.. çe en ve her va-
- 6 .. "....,. ze bir faka yapac• .... nı umar mlllı· kit v h zaman oldua.· ıı..ı • Lırmek mak.u.clıle neşredilmcmlftlr. -· e er p ew ıır.,. anla· 

ruz?> tan bir tıUkQmetimlz vardır. 

Ankara, 21 (A.IA·) - Buaün 
19 mayıs a4adyomunda fstatnbul 
'On lveraitesl ile Atık;ara yüksek 
okulları arasinda yapılan futbol 
maçını İstanbul Oniversituı 2 • 1 
kazanmıştır. 

Birlefik Amerika 334>0, İ&gille. 

re 2408, Rusya 2900, topyekun 
ayda mütk!llkler h~bına 8&00 

uçak. 

Bö>•lece halk şiddetli hücum ve 
tenkiUe elde edemlyecef bir ne· 
ticeyi liıtüe ve şak.. Yol le ekle 
etmiştir. 
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ICAlllJırDA 

BULMACA 
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Soldan sağa: 1 - Aşırmak. 

ı. - Kansızlık; övme. 3 - Pala
mar dubası. 4 - İnilti; Yuva. 5 -
Madeni ip; Kcd<!r; Garbi Anado
lu. 6 - Dız..; Erkek. 7 - YcgAne 
eşya (ıkl kelıme). 8 - Sürat; Kıı
fa!!t kopmuş deve. 9 - Yenileme 
muamelesi; Hafıf bir tatlı 10 -
Ağız kesesi; Rutubet. 11 - Bir 
hayvan; Coğrafya tabirlerinden. 
Yukarıdan aşağıya: 1 - BaşL 

na (H) gel rse Bcyoğlunun bir k -
tabevl olur; İçinden ı;ıkılmaz iş. 
2 - Kökleşmiş adet üzere; Başı
na ve sonuna -aynı harf gelirse 
bir ağaç olur. 3 - Bir nevi fal; 
Bir mcyva. 4 - Yalvarma nidası; 
Kerametin arkadaşı. 5 - Hını:; 

Bazı şeyler n çıkardığı bir nevı 

ses. 6 - Geniş. 7 - Musallat oL 
mak; İnce toprak 8 - OUak; 
Merc~nın yarısı. 9 - Kökleşmiş 
Adet; Hevenk. 10 - Tersi: bir 
renk: Tôrpillcme. 11 - Neler; 
Kör. 
EVVELKİ BULMACANIN RAf,Lİ 

Soldan sağa: 1 - Asma yap

rağı. 2 - Kaidclt; Nal. 3 - İL 1 
hami; Atlı. 4 - Dın; Mis; İk (ki). 

5 - (K) ese (r); Halen. ti - Şer

bet; Bı (yık). 7 - En; İs; Sidik. 

8 - Grafolog. 9 - Ema; Kelam. 

10 - Rana; Nananl (İnanıın). 

11 - İlişmek; Yel. 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Aki
de şekeri. 2 - Salımen; Mal. 

3 - Mihver; Gani. 4 - Ada; Bir; 
A§. 5 - Yem; Hesap. 6 - T (ali
tnat); Ne. 7 - Pi; İl; Sokak 8 -
Asetilen. 9 - Ant; Dolay. 10 -
Gali; Bigane. ıı - Ilıklık; 'Mı. 

Matbtlat Teknis
yenleri birliğinin 
senelik kongresi 

TÜrk J\.l'lltbuat Teknisyenleri 
Bidljinden: 

GÜNDE ALINAllİLİB 

lstanbul Belediyesi ilanları 

H-OiS. 1 

10624.5() 

14952.60 

1056 .80 

mc teml11atı ~artname '\C ı;aire ~efl 

1053.66 • ;70 Yalova - Bursa y&lunun esaslı ta-
miratı 

811.84 .54 Mezbaha - Sir!hl.l'.rağa yolunun SUn. 
net ve Sildhtarağ'a köprüleri arası 

esaslı şooe tamiratı 

1121 H ;75 Beykoz - Bothane - Omerli YGlu 
eeaslı şose tamiratı 

792.66 .53 Goztcpe - Kayı~a.ğı yolunun esaelı 

tamiratı. 

Keşif bcdenerı ile ilk teminat ınıktarları yukarıda yazılı yol i!\.\laat 

ve tamirat işleri nyrı a)Tı kapalı zarf usullylc eksilbncye konulmuştur. 

Mukavele, ekslame, Nafıa işleri umumi, husust \'e fenni şartnameleri 

proje, k~lf hulCumsiyle buna mUtefcrrı diğer evrak yukanoo ihlzahırm

da gösterilen b«lcllcr üzerinden Vllt'ıyet Nafıa MUdürlügilnden alına

caktır. Ihale!-erl ~/6/942 pazartesı gUnU saat 15 de Istanbul Betediyesl Dfti. 

mi Encümeni odasında yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve

ya mektuplan, ihale tarihinden 3 gUn evvel Vi!Ayct Nalı.a MQdUrlüğUne 

mUracaatla nlacaklan fennt ehliyet, 942 yltina nid Ticaret edası vesi

knlnrı imzalı 48rtname ve salrc ve kanunen ibrazı 16.zım gelen mter 

ve:>aik ile 2400 No' lu kanunun tnrifn.tı çevresinde hazırlayacakları tek

lif mektuplarını ihale günU eaat H e kadar Daimi Encümene vermek 
llzımdır. «6726> 

Devlet Demiryolları İlanları 
Muhammen bedeli (20278) lira olan 36 n~t sıcak hava Hfiinne clba

zı 6/7/1942 pazartesi gUnU saat 15 d,. ka.palı zarf usum ile AnkaMd& 
Idare binasında toplanan Merkez 9 uncu komisyonca satın almaca.ktır. 

Bıı işe girmek isteyenlerin (1520,85) liralık muvakkat temin&t "e 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gtln saat H de adı 

geçen ikomlsyon reısliğine veı meler! llı..zımdır. 

Şartmı.meler parnsız olarak Ankarada Malzeme d&ke&ın9en, Hay-
darpaşac!Jl T~lüm ve Sevk Şeflığinden temin olunur. c~O> 

Muhammen betle!, muvakkat tl'!minat, ve miktarları ile cinsleri ve 
eksiltme gün ve saati aşağıda ait olduğu Ustesı hizn.ııında yaz.ıh muhtclif 
kere6lc, her liste muhteviyatı a:)TJ ayrı ihale edilmek üzere Ye kapalı 

zart usu!U ile Ankarnda idare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek lstiyenlerln listesi hizasında yazılı muvakkat teminat 

iW! kanunun tayin ettiği vesika ve tekliflerini aynf gün ek&Htme saatin
den bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri lftzrmdır: 

Şartnameler 2 lira mukabilinde Ankarada Merkez ve lkydarpqada 
Haydarpaşa ve211esınde satılmaktadır. (5467) 

~te Mlkiaı'ı Cimi Mwhanmıen Mmrakkat :DMiltMe pn 
Net. MS • bOOell ıeethıat ve llMtl 

1 
2 
3 

1000 Gürgen dilme ve kala.s 65000 L. 
600 Meşe dibne ve kalas 42000 L. 
550 Karaağaç, dişbudak, ) 4.3125 L. 

ceviz ve ıhlamur ka- ) 
las ) 

-4500 L.) 1.6.942 pa 
31~0 L .) zarteai &a· 

3234,38L.) at 15 den 
) den itib&
) ren 

Asıt Tartarique 
Anımoniacnque 

Soud Costique 
Ferrl sulfat 
Potaıısc cr.ıstıque 

Sulfatc de cuıvre 
Pota.ssium Iodure 

5 > 
3 > 

Potassıum Blsulfato 2 > 
Acıd Citrique 1 > 
Perma.nganate de pot.aeium 2 > 
Anilin saf 3 > 

ı - Yukarda cins ve mııttan yazılı kimye.t eczalar pazarlıkla sa.tın 
alınacaktır. 

2 - Pazarlık 29.5.9~2 cuma gUnü saat 10,30 da K&b&~ta Levaznn 
'ubcsindeki merkez rnU'bııylla komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Isteklllerin pazarlık için tayl:n elunan gUn ve saatte tekli! ede
cek!crl bedel Uzerinden yUzdc 7 ,5 güvenme parnsile bırlikte mezkClr ko
misyona mUracaaUarı. (l'j565l 

· Türkiye 1 Ş Bankası 
lllflk taeamd lttsaplars iMi ....... ,. plba. 

Jiıl:,jU)ı:LE&: z lfM&t, ' JılaJW, 1 Aııi-'

ı ~rl• •rilııleriHe ~ 

lN2 lll&.UUYllUl&I 

1 ldı!t 2Get ü&blt = ~.- lil'a~ .. a > ı.aoe > = sooo,- > 
2 11 71>& > = l~.- > MI 
8 > :..00 > = 1500,- > 2M 
ıe 11 366 > = 2SOO.- > • 

I 

> 

> 
> 

> 

> = 489&,

> = 2Mi.
> = :sOGG,-

> =~-

> 

> 

CDmhuriyet Merkez Bankası 
16 l'rlAYIS 1942 VAZİYET/ 

A K T i t Lll'a p A s 1 F __ L_i_ra_l __ :;:.ı_ra_ Un 
Senel.k kongremiz 24.5.942 pa

zar günü saat 13 de Eminönü Hal
kevi salonunda yapılacağından i
kinci bir toplantıya mahal verme
mek iı;ln bütün azanın teşriflerini 

ehemmiyetle rica ederiz 

11:: .. : SerM&ye: ••••••• - •••••••••••• •. ••••• .. • .................. . ı:i.000.000.-

RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 
ı - B r senelik bilançonun tet

kiki ile fdarc heyeti :faaliyet raporu 
2 - İdare heyetinin ibrası, 
3 - Y enı idare heyeti seçıml. 

Radyo 1 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

SABAH 

7,30 Program ve memleket 
saat ayarı, 7,33 Karışık prog
ram (Pi.) 7,45 Ajans haberler., 
8,00 Scnfoıuk parçalar (Pi.) 
8,15 - 8,30 Evin saati. 

ÖÖLE 
12,30 Program ve memleket 

saat ayarı, 12,33 Karışık şarkı 
ve türküler, 12.45 Ajans ha
berleri, 13,00 - 13,30 Şarkı ve 
Turktiler programının devamı. 

AK~AM 

18,0-0 Program ve memleket 
saat ayarı, 16 03 1''asıl hey~tı, 

18,40 Dans müzığı (Pi.) 19,00 
Konuşma (Kitapscvcnler saat ) 
19,15 Haf f orkf'stra parı;alar:, 
(PJ.), 19 30 l\Icml~kct saat a
yarı ve Ajans habt..rlcrı, 19,45 
K!As k Tttrk muzıgl programı, 
20,l 5 Radyo Gnzetesi, 20,45 
Suzıd~I makamından Ş.'lrkılar, 
21,00 Ziraat tnt:vlml, 21 10 
Tems·l, 22,00 Rad\'O salcn or 
kestrası, 22.30 1\1 •mlekct saat 
ayarı ve Ajans h~ncrlcri, bor
salar, 22,45 22,50 Yarınkı prog
ram ve kapanış. 

1 

1 

72,606,213 

Banknot 
Ut aklık 

.... ······ ······· ......... . 
........ ······ ..... ····· 

DU.ilııielli M.Jt.a.birler: 

Türk Liruı ........................ 
Hariçteki M.Ultirler: 

Altın: S&tl Kilog:-am 23,141,531 

Altına tAhYlli kabil Mrbelt döYis.ler 
Diğer dö\•isler Ye Borçlu ldiring 
bakiye!erı 

Duiae Tall'rilleri: 
Deruhte edi. evrakı nakdiye lcar911Jğı 

Kanunun 6..$ iıtel n:•ddolerlne tevfL 
kan haz~e tarafından YW tediyat 

s~aedat Cisılam: 
Tic&rl senetler 

FAballl n TotltYilit CUd&JU: 

(I>erubte edil611 eYT&ltı ııallöl-

1 
A _ (yenin kar,ılığı eaham ve t&L 

(villt (itibarı Juyın,.Ue) ••••.• 

ı B - Serbe&t ealıam ve tahvilAt __ 

A•amlar: 
Alt:n ve doYis Uzerine &Y&nıl ........ . 
Talıvlit.t t:zecıne avans .............. . 
Hazıneyc kısa vadeli avans .. .,. .... . 

H&&U1eye 3850 No ıu· Kanuna ctr• 
a.çıi•n altın k~ılığı anna ........ . 

102.1~.446.&4 

7.766.495.50 
267.333.33 

228.191.07 

32,550,:?74,18 

-.-
G6 124 865.15 

158, 7 ~8.563,-

23.790.220.-

~29.510.119.11 

45.192.261.93 

10,42i,G28.06 

3.121.22 
7.2:0.896.15 

-,-
212.000.000.-

.ıl iMedarlar: .................................... , ... , .... . 
Mahl.elü: , •• , , •••• , •••• , ..................... ,., ...... ,. .. . 

110.160.275.67 

228.191.0i 

08.975.139.33 

13,i.958.343.-

329.519.1111.11 

55,819,869,99 

219.234..017 .37 

4.500.000.-
12.751.883.64 

965.946.859.181 

iıtti1at .u~: 
Adi ve !nk&llde 
HUSUSi 

. ................... . 
........................ 

Tedniildeki BanltRetlsr: 
Deruhte edilen evrııkı n&kdlye 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfi
kan ha.;ı:i'lc tarafındn:ı vAlti tediya~ 

Deruhte edılen evrakı nakdıye ba. 
klyeııi . . ................ " •..•.. 
Karşılığı tamamen altın olarak 
HAvf:ten tedaville \'azcdilen 
He-es.kont mukabili U!veten tedavüle 
vaUiillen ························ 
He.zineyc yapılan altın kal'f}:lığı a. 
\·ans mukabilı 3902 No. lı :kanun mu. 
cihince ilt•;eten tedavil:e Vuedilen 

Mevduat 

Türk Llraııı ...................... .. 
Altın: Satı Kiloçam 877,422 

236f N o. b Jcaınuıa ıi>re ı.uJ.e.re 
lroÇllaa &\.'a.Dll m11kııbUi &evdl oluaaa 
aıt:.mu: 

san Kilogram 

DöYW. TaaMıitdah: 

55.541.ıı:ıo 

Altına tah\' 'ı kııb.I dc>\'l7Jer 
Dlğer dÖ\ izler ve alacaklı ·~ 
bakiyeleri ........ ····· .... ······· 

9.H:?.185.73 
6.000.000.-

158.748.563.-

~3.iD0.220. 

13~.958.31~.-

40,000,000,-

288.500.000.-

129. 000. 000 .-

93.552.74~.i9 

1.234.164,.05 

78.l2U6i 90 

26 859.56S 09 

Nabhılif: _____ ·_· ................. ·······• ..................... . 

• 

1 Te-• 1938 tarihine. itibaren: 

İn.en'o haddi ~ 4 A;tan izerine Anm % ı 

15.412.135.73 

592.45!.:l 13.-

947S6.D-Oi.H 

78,124.,167,00 

26.8[i9.fı68.09 

143.305. 736.72 

965.916.8:>9.18 

j 

Gayrimenkul Sabş ilanı 

lstanbul Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden: 

Şeref 613/15860 hesap numnrasile Snndığımı7.dan al<lığı 200 Hraya 
karşı Boğazlçinde Çe11ıgclköyünde Pazar kayığı sokağında eski ll yeni 
13 numaralı dUkkAnı blrlııcı derecede ipotek ebniştlr. 

Dosyada mevcut tapu kaydı suretinoo mezkClr ogayrlmenkullin caynı 
semt ve mahalle ve sokakta aynı kspı numaralı bir tarafı kayıkçı HU
s~yin kahvesi ve iki tarafı tarlk ve bir taralı Hafız Meluned kahvesi ile 
mahdud bir dilkkttn> olduğu b<'ynn edilmiştir. 

ikraza esas olan muhammin raporuna göre mezkar gayrlmenku!Un 
umum nıesahası 28 metre murabbaıdır. Bina bir sathı kAgir ve bir sathı 
ahşap iki kat ve bir dUkkt'ın bir oda iki mcdhaldcn ibarettir. 

Vadesinde borcun ver!Jmcmesinden dolayı yapılan takip Uzerlne 
3202 numaralı kanunun ,ıs cı maddesinin matufu 4-0 cı maddesine g0re 
satılması icabeden yukarıda yaz:lı odası olan dükkAn bir buçuk ay mUd· 
dctle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sıcil kaydına göre yapıl
makUıdır. Arttırmaya girmek istl"yen t 75) lira pey akçesi verecektir. 
Milli bankalarrmızdan birinfo teminat mektubu da kabul olunur. Birik· 
miş bUliln vergiler belediye resln1leri ve vakıf lcaresl tavız bedeli ııe 

teiıaliye rusumu borçluya aittir. Arttırma 'Şartnamesi 20/5/942 tarihin· 
den itibaren tetkik etmek isteyenlere Sandık Hukuk Işleri servisinde 
a.ı;ıK bulundurulacaktır. 'T'n:m sıcil kaydı ve sair lllzumlu nahat ta şart
namede ve takip dosyasınna vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, btıniarı 
tetkik ederelt satıhta çık.arılan ga)Timenkul 'hakkında her şeyi öğren· 
mlş ad ve te1Akk1 olunur. Btrıncl arttırma 15/'i'/942 tarihine tesadüf 
eden (çarşamba) gi.lnü Cağaloğlun da kain Sandığımt7.da saat 10 dan 
12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat !hale yapılması için teklif edllccel< 
tedelin tercihan alınması icabedeıı gayrimenkul mlikelleflyctHe Sandık 
alacağını tamamen geçmiş olması şarttır; ak.~! takdirde son arttıranın 
taahhUdU baki kalmak şartile 3/8/942 tarihine mUsadlf (pazartesi! 
gUnU aynı mahalde ve aynı saatte son nrttırmruıı yapılacaktır. Bu art· 
tırmada gayrtmenkul en çok arttıranın t>st11nde bırakılacaktır. Hakları 
tapu slcillerlle sabit olmayan a16.kadarlar ve irtifak hakkı ahlplerinln 
bu haklarını ve ltueuslle faiz ve ma.<;arife dair iddialarını llAn tarihin
den itibaren 20 gün içinde evrakı mlisbitelerile 'beraber Dairemize bil· 
dlrmclerl Ul.zımdır. Bu suret.le haklarım bildirmemiş olanlarla hakları 
tclpu slclllerlle sabit olmayanlar satış bedelinın paylaşmasından hariç 
kalırlar. Daha !ıızla ma!Omıtt almak isteyC'n:crin 940/2240 dosya numa
r<tSile Sandığ'ımız Hukuk Işkrl servisine müracaat etmelcrı ınzwnu 
ilan olunur. 

-DiKKAT-
E:\J~n·1:T SA~'DIGI: Sanıhktan alınan gayrimcnkulO ~ ıpotel< 

gÖ!!tennl'!k iste~·enlere nnıhamminlerim17.in koymuş olduğu kıymetiP 
7n 40 ııı te<·ıwü7. etmeml"k ü:ıere Jhale bedelinin yarıııına kadar ibor!; ,·cr-
ın~k suretlle kelaylık gÖ!!tennektedlr. (5716) 

_ ........................................ .... 
TIJrki11e Cümlı11rigeti 

Ziraat Bankası 
KuruJUf ta.rihi: 1388. - aermayesı: 100.090.000 Türlt lira:n 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zlml ve tlcart her neYi banka. muame~lerl. 

Pa.ra biriktirenlere 28,008 lıra ikramiye veriyor • 

Ziraat Bankasında luımNıralr ve ihbarsız tuarrut hesapıa.rrnd• 
en az 50 ııruı bulunanlua senede 4. defa çekilecek kur'a ile ,.,.al'" 
daki plA.na röre lkrarnıye dafıtllacakllr • 

4 adet ı,008 lira.ilk "' ... lira 1 lot adet 68 lirahk ş,tot u.-
' I> 680 » 2,... » 
" » 260 » ı.... » 120 > ~ > .... • 

'8 » llO » 6,t11 > 1IO > %0 » 3,ZH > 

DIKKAT: 8-apiarındakl peralar b:Z. ser.e içinde 00 liradan .p• 
'1 d\1.şml~enlere lkrarıııye çıkt:tı takdirde % 20 fazlasile veriJeceıcül'• 

Kl!l'al&r <;enede 4 defa, 11 mart, ıı hazlra:ı, 11 eylQl, 
u 'll~lkt.ıııu.oda t~kı!9eeklir. 

="~~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~!~~ 
SablbJ ve Neıtriya& Müdiri : Alamet Emhl Y.ALMAl'l 

Vatu Netn1a& rl'iUk LW. şıı. V•taa ...... . 


